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En studie om den fysiska rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning. 

Engelsk titel: The importance of physical activity for children’s development for motoric skills 

and learning.                                                                                                

                                                                                                                                 Antal sidor: 37            

 

Vi har i detta arbete undersökt den fysiska rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling 

och inlärning utifrån en kvalitativ ansats i form av fokusgruppsintervjuer. Studiens syfte är att 

undersöka vad pedagoger på två förskolor i en kommun anser om den fysiska rörelsens 

betydelse för motorisk utveckling och inlärning. Vi vill även ta reda på hur pedagogerna arbetar 

med rörelse och hur de ser på sin egen roll som pedagog när det gäller rörelsens betydelse för 

barns motoriska utveckling och inlärning. För att nå vårt syfte har vi intervjuat två arbetslag 

bestående av sju pedagoger. En omfattande litteraturgenomgång ligger till grund för 

intervjustudien.  

 I vårt resultat framkommer det hur viktigt pedagogerna anser det vara att rörelse är roligt, 

utmanande och utvecklande. De menar vidare att rörelse är en nödvändighet för att barnen ska 

kunna koncentrera sig. Pedagogerna ansåg att deras roll var att stimulera, ha ett positivt 

förhållningssätt, vara tillåtande, aktiva och närvarande för att stödja barnen i deras utveckling. 

Vår slutsats är att pedagogerna i förskolan besitter en stor och medveten kunskap om barns 

rörelsebehov och varför barn behöver motorisk träning för att utvecklas i sitt livslånga lärande. 

 

 

Sökord: Inlärning, barns utveckling, pedagogik, rörelse, utvecklingspsykologi, motorik. 
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1. Inledning  

Vi är tre verksamma barnskötare som arbetar på tre olika förskolor med barn mellan ett och 

fem år. Vi går distansutbildningen av verksamma barnskötare till lärarexamen för förskolans 

verksamhet och förskoleklass. Vårt intresse för den fysiska rörelsens betydelse när det gäller 

barns motoriska utveckling och inlärning ligger till grund för detta examensarbete. En utförlig 

genomgång av vad som menas med motorisk utveckling och inlärning görs under rubriken 

bakgrund. Där redogör vi också för forskning som rör barns utveckling och sambandet mellan 

rörelse, barns utveckling och inlärning. 

 

Vi vill undersöka hur pedagoger på två förskolor i en kommun ser på rörelsens betydelse för 

barns motoriska utveckling och inlärning. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (Lpfö 98:9). Det ska bli intressant 

att ta del av pedagogernas beskrivning av rörelsens betydelse i förskolan. 

 

Begreppet rörelse genomsyrar vårt arbete och med det menar vi när någon utför något med 

kroppen. I förskolan används begreppet rörelse när man har planerade rörelseaktiviteter för att 

utveckla barns motorik, kroppsmedvetenhet och koordinationsförmåga, men rörelseaktiviteter 

sker även i övrig verksamhet som när man sjunger, leker, dansar, dramatiserar och har 

skapande verksamhet. Enligt Lpfö 98 är ett av våra uppdrag inom förskolan att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, musik, drama, rytmik, dans 

och rörelse, detta för att främja barns utveckling och lärande. 

 

Vi har valt att fokusera på den planerade rörelseverksamheten där barns motoriska utveckling 

står i centrum och hur dessa rörelseaktiviteter kan påverka barns inlärning. Birte Servais 

Bentsen (1978) skriver att motoriken spelar en stor roll för utvecklingen som helhet. Barnets 

förmåga att uttrycka sig känslomässigt påverkas av om det rör sig bra eller dåligt. Hon menar 

vidare att motoriken har betydelse för olika inlärningsprocessers förlopp och för barnets sätt 

att kontakta andra barn. Det som rör barnets rörelse är alltså inte ett isolerat område. Det 

hänger i hög grad samman med den övriga utvecklingen. Rörelseutvecklingen är en väsentlig 

del av helhetsutvecklingen. 
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Enligt flera regeringsrapporter har fysisk aktivitet under barndomen positiva effekter för barns 

normala tillväxt, deras koncentrations- och inlärningsförmåga samt påverkar den fysiska 

hälsan genom ökad självkänsla och självuppfattning. (http://webnews.textalk.com 2006:1). 

 

Göran Horneman och Bertil Svensson (1986) menar att rörelsefärdigheter ofta beskrivs som 

rörelsens olika beståndsdelar. Enligt dem har majoriteten av forskarna enats om åtta relativt 

vida områden, som sägs bygga upp begreppet rörelse. Dessa är: koordination, rytm, 

flexibilitet, hastighet, balans, uthållighet, vighet och styrka. 
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1.1 Disposition   

 
Här följer en kortfattad redogörelse för hur vi lagt upp arbetet. Detta för att ge läsaren en 
introduktion till vad som behandlas i de olika avsnitten. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Syfte 
Vi beskriver studiens syfte och vilka frågeställningar 
vi utgått ifrån. 
 

4 Metod 
I denna del beskriver vi hur vi gått tillväga för att nå 
vårt syfte. Metodvalet problematiseras och diskuteras. 
 

5 Resultat  
Här redovisar vi resultatet från de genomförda 
intervjuerna och knyter samman det med 
litteraturgenomgången. 

6 Diskussion 
Här delges läsaren våra tankegångar inom vårt 
forskningsområde. Vi för även ett resonemang kring 
intervjuresultaten. 

3 Bakgrund 
Under denna rubrik presenteras den teoretiska 
bakgrunden till vårt arbete genom en relativt 
omfattande litteraturgenomgång. 
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2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vad sju pedagoger på två förskolor i en kommun anser om den 

fysiska rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning, samt hur de ser på 

sin roll i sambandet rörelse, motorisk utveckling och inlärning. Vi har utgått från följande 

frågeställningar. 

 

• Hur ser pedagogerna på rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och 

inlärning? 

• Hur beskriver pedagogerna sin roll i arbetet med att stimulera barns motoriska 

utveckling och inlärning? 
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3. Bakgrund  

Kapitlet börjar med en beskrivning av barns motoriska utveckling och vad som sker i kroppen 

vid fysisk aktivitet. Vidare följer en presentation av rörelsens betydelse för barns inlärning 

och även hur leken och miljön påverkar barns motoriska utveckling och inlärning.   

3.1 Barns motorik 

 Motorik är samspelet mellan nerv och muskel. Motorik är att göra och att praktisera. Allt 

synligt handlande är motorik. Motorik är handling. Motorik är rörelseförmåga (Tora 

Grindberg och Greta Langlo Jagtöien 2000:31). 

 

Enligt Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman (1984) är all utveckling och alla förändringar som 

barnet genomgår kopplade till hjärnans utveckling. Det man känner till om hjärnans 

utveckling stämmer överens med t.ex. talets, tankens och senso-motorikens utveckling, 

hävdar forskarna (med senso-motorisk utveckling menar man utveckling av sinnen och 

motorik). Mycket tyder på att utvecklingen av de båda hjärnhalvornas specialisering och 

hjärnbalkens myelinisering sker genom att barnet är aktivt: undersöker och forskar, arbetar 

och leker samtidigt som det lyssnar, talar och tänker (ibid). 

 

Gun Sandborgh-Holmdahl och Birgitta Stening (1993) skriver att motorik brukar delas in i 

grovmotorik och finmotorik. Det är viktigt att våra grovmotoriska vardagsrörelser blir 

automatiserade. Dåligt utvecklad automation kan göra att det blir svårt för ett barn att 

koncentrera sig. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) anser att när man talar om motorisk 

utveckling, så beskriver man hur barnet lär sig att lyfta huvudet, sitta, krypa, stå, gå, osv. 

Motorisk utveckling innebär att ett barn gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har med 

rörelse och förflyttningar att göra. Lars-Eric Berg och Anna Cramér (2003) beskriver att i våra 

hjärnor ligger rörelsemönster lagrade som avlöser varandra i en speciell ordningsföljd för att 

vi som spädbarn ska kunna äta, vända oss, kravla, krypa, resa oss, stå och gå. Detta ska vi lära 

oss själva. De menar vidare att alla barn över hela världen går igenom samma utveckling. 

Trots den snabba tekniska utvecklingen är vi fortfarande byggda på samma sätt som den 

nomad som en gång letade rötter eller smög på bytesdjur med pil och båge. Våra kroppar och 

hjärnor fungerar på samma sätt som för tusentals år sedan, trots att vi omger oss med mer 

avancerade verktyg (ibid). 
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Philip Hwang och Björn Nilsson (1995) beskriver att i takt med samordningen av rörelserna 

lämnar barnen sin klumpighet i både kropp och rörelsemönster bakom sig. Vid omkring tre 

års ålder kan barnen springa rakt fram i en rät linje och göra ett hopp upp i luften med båda 

fötterna. Fyraåringar kan både kasta och ta emot en boll med båda händerna. Balansen hos 

femåringarna har förbättrats högst avsevärt jämfört med tvååringarna, musklerna är starkare 

och de klarar av att cykla och simma. Författarna menar att det finns en del skillnader mellan 

pojkar och flickor. Pojkar är lite längre, de har mer muskler och de förlorar spädbarnsfettet 

tidigare. Flickorna mognar tidigare i skelettet och tappar mjölktänderna lite före pojkarna. Vid 

fyra års ålder är pojkar mer utvecklade när det gäller grovmotoriska färdigheter, medan 

flickorna uppvisar bättre koordination och bättre finmotorik. 

 

Enligt Hwang och Nilsson (1995) handlar människans utveckling om systematiska och mer 

eller mindre rationella förändringar i riktning mot ett bestämt mål, alltifrån befruktningen till 

livets slut. En del av dessa förändringar styrs av arvet, andra av inlärning och andra av ett 

samspel mellan arv och miljö. De menar vidare att den fysiska utvecklingen inkluderar alla 

former av kroppsliga förändringar, såväl inre som yttre. Det handlar om längd- och 

viktökning, förändringar i skelett, muskler, inre organ och nervsystem. Både grov- och 

finmotoriska färdigheter räknas in, som att lära sig att krypa, sitta och gå, tala, skriva, simma 

och cykla (ibid). 

 

Agneta Danielsson, Kerstin Auoja, Margareta Sandberg och Boel Jonsson (2001) anser att 

barns motoriska utveckling har stor betydelse för barns inlärningsförmåga och jagutveckling. 

Barn bör uppmuntras till en positiv attityd till fysisk aktivitet och rörelse. De påstår vidare att 

barn bör erbjudas dagliga och tilltalande aktiviteter inom förskolan. Inom förskolan bör barn 

stimuleras till rörelse och lek dagligen både inne och ute som en viktig del i den totala 

läroprocessen. 

 

Björn Gustafsson och Sol-Britt Hugoh (1987) skriver att barn bör träna vardagliga aktiviteter 

så mycket att de kan tänka och tala samtidigt, utan att aktiviteten påverkas. När de klarar 

detta, har de uppnått det automatiserade utvecklingsstadiet. I skolan ska elever kunna lyssna, 

förstå, tänka och tala samtidigt som de utför olika motoriska färdigheter. Enligt författarna ger 

ett automatiserat rörelsemönster ett bättre självförtroende. Viktigast är att grovmotorikens 

hörnstenar är automatiserade och dessa är: rulla, åla, krypa, stödja, balansera, gå, springa, 

hoppa, klättra - hänga och kasta - fånga. Inom förskolan får man ha ett långsiktigt tänkande 
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och det är redan hos de små barnen man får tänka på att utveckla deras grovmotorik, så att de 

kan hantera framtida krav som kommer att ställas på dem (ibid). 

 

Enligt Gustafsson och Hugoh (1987) föds vi med ett centralt nervsystem men inte ett fullt 

utvecklat. Aktivitet måste hjärnan och nervsystemet själv åstadkomma. Rörelseaktivitet kan 

inte spridas eller nå oss via massmedia. De menar vidare att man kan utsättas för ljud- och 

synintryck utan att hjärnan är aktiv, men man kan inte göra något med musklerna utan att 

hjärnan är aktiv. Den motoriska utvecklingen sker alltid efter ett visst mönster. Först sker 

rörelser liggande utan förflyttning, därefter sker förflyttningar både åt sidan, framåt och bakåt. 

 

Ingegärd Ericsson (2005) menar att det allmänna begreppet motorik (människans 

rörelseförmåga och rörelsemönster) omfattar flera olika system av hjärnfunktioner på olika 

nivåer, som tillsammans bildar vår totala rörelsekapacitet. Hon skriver att begreppet motorik 

omfattar även studiet av hur människans rörelser utvecklas och lärs in. En så kallad motorisk 

handlingskedja kan enligt författaren beskrivas i följande nivåer perceptionsfasen, motorisk 

planering och genomförandet. 

• I perceptionsfasen som är den första fasen gör hjärnan ett urval och tolkar information. I 

hjärnan finns en rörelseföreställning, som kan benämnas som kroppsbild, kroppsschema, 

kroppsuppfattning eller sensomotoriskt schema. 

• Motorisk planering styr själva genomförandet och med det menas att hjärnan 

genomförandet och skickar impulser till muskler som skall aktiveras. 

• Genomförandet innebär att den planerade rörelsen aktiverar en del muskelgrupper medan 

andra ska vara passiva. 

 

Ericsson (2005) menar att koordinationen inte är medfödd, utan utvecklas när centrala 

nervsystemet mognar och den är beroende av bland annat det kinestetiska sinnet 

(muskelsinnet), det taktila sinnet (beröringssinnet) samt av det visuella sinnet (synen). 

Författaren menar att alla nya rörelser måste läras in, upprepas och åter upprepas tills de 

slutligen automatiseras. Desto fler rörelser som redan är inlärda, ju lättare kommer liknande 

rörelser att kunna läras in. 

 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) måste barn som inte har automatiserat sitt 

rörelsemönster få möjlighet att arbeta extra med grovmotorisk aktivitet som att gå, hoppa, 
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löpa, kasta och fånga.  På så sätt kan de frigöra kognitiv kanalkapacitet till att koncentrera sig 

på andra viktiga områden, t.ex. att lära sig läsa, skriva, räkna, bedöma sin omgivning. 

 

Danielsson m.fl. (2001) menar att det är viktigt att ha en helhetssyn på barns utveckling, 

vilket vi instämmer i. Samtidigt som barnet utvecklas fysiskt utvecklas det sensomotoriskt, 

emotionellt, socialt och kognitivt. Utvecklingen inom ett av områdena kan dominera för en tid 

för att sedan avlösas av ett annat. Författarna påstår att den motoriska utvecklingen följer 

olika utvecklingsfaser i vissa åldrar och barnen tränar en utvecklingsfas för att därifrån gå 

vidare. Motoriken utvecklas från reflexrörelser till symmetriska rörelser, senare till 

asymmetriska och differentierade rörelser för att slutligen bli automatiserade. Under senare 

tid, menar författarna, har ett annat synsätt börjat framträda där utvecklingen inte så strikt 

anses följa dessa utvecklingsfaser. Företrädare för detta synsätt menar att barn har nedärvda 

färdiga rörelsemönster som kan lockas fram beroende på vilka miljöer och situationer barnet 

befinner sig i. Det är snarare miljön än åldern som avgör vad ett barn behärskar, hävdar de. 

3.1.1 Grovmotorisk utveckling 

              Vad är grovmotorik? Det är rörelseträning som engagerar stora muskelgrupper (Gustafsson 
och Hugoh 1987:84). 

Gustafsson och Hugoh (1987) beskriver att grovmotoriken utvecklas före men också parallellt 

med finmotoriken. Den motoriska utvecklingen går inifrån och ut. Rörelseträning är till för att 

stimulera inlärning och underlätta inlärning. Barns motorik ska ej studeras isolerat, utan det är 

dess samband och samspel med barns tänkande som är av betydelse hävdar forskarna. 

 

Danielsson m.fl (2001) menar att de grovmotoriska grundrörelserna som utvecklas under 

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

kasta-fånga. Alla barn är unika och grundformerna måste inte utvecklas i exakt samma takt 

och ordning. Ändå kan det enligt författarna vara en god hjälp att veta när barn kan utföra 

vissa rörelser, exempelvis om man ska bedöma eventuella avvikelser. Genom 

nyckelåldersbedömningar kan man få kunskap på ett strukturerat sätt och koppla en 

bedömning till sin egen referens. 
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3.1.2 Finmotorisk utveckling 

 Finmotoriken är de finare och mer begränsade rörelser som krävs när man skall gripa, sy, 

skriva och göra andra precisionskrävande handlingar med händerna. Rörelser med munnen 

och ögonen räknas också till finmotoriken (Grindberg och Langlo Jagtöien 2000:31). 

 

Hwang och Nilsson (1995) anser att finmotoriken, som omfattar mer avgränsade och exakta 

rörelser utvecklas dramatiskt under förskoleåldern. En treåring kämpar med knappar och 

blixtlås, medan en femåring vanligtvis klarar av att klä på sig själv och kan använda redskap 

som bestick, sax och penna. Den förbättrade finmotoriken gör också att femåringen klarar av 

att spela vissa musikinstrument och börjar försöka att skriva bokstäver. Författarna hävdar att 

en annan viktig del av utvecklingen är vilken hand som är dominant, dvs. om man föredrar 

höger eller vänster hand. Många småbarn använder den ena handen oftare än den andra när de 

ritar, kastar eller tar olika föremål, men det är först i femårsåldern som man tydligt kan se 

vilken hand som blir dominant. 

3.1.3 Sinnena 

Sensomotoriken är av oerhörd betydelse för barn i förskoleåldern. Genom sinnena får de 

information om sin omgivning (så kallade yttre sinnen: visuellt, auditivt, taktilt och genom 

lukt och smak) och om sin egen kropp och dess förhållande till omvärlden (Danielsson m.fl. 

2001:14). 

 

Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) skriver att rörelsens kvalitet utvecklas genom allsidig 

rörelseerfarenhet och stimulering av sinnena. Ett målinriktat rörelsemönster är resultatet av 

utveckling av sinnena, de fysiska egenskaperna och motoriken. Denna utveckling menar 

författarna påverkas bl.a. av den rörelseerfarenhet som den enskilda människan får möjlighet 

till. Om alla barn får goda och positiva upplevelser av fysisk aktivitet under sin uppväxttid 

kommer de allra flesta att kunna behärska det mesta som krävs för att kunna delta i sociala 

aktiviteter som är betydelsefulla för olika åldersgrupper. För att vi ska kunna använda vår 

kropp till att leka, spela och till inlärningssituationer, menar Berg och Cramér (2003) att det 

fordras ett fungerande samspel mellan våra olika sinnen. Om det blir ”fel” i signalsystemet så 

blir resultatet ”fel”. Vi blir klumpiga, har svårt att orientera oss i tid och rum, får svårt med 

koncentrationen och med läsning, skrivning och matematik. 

 

Ericsson (2005) menar att motorisk utveckling påverkar och påverkas av våra sinnesorgan. 

Sensomotorisk integrering och inlärning kräver mycket god samordning från sinnesorganen 
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och motoriska reaktioner. Sinnesinformationen spelar en avgörande roll för ändamålsenlig 

motorik och inlärning av färdigheter som att spela fotboll, cykla, skriva maskin eller spela 

musikinstrument. 

3.1.4 Perception 

Perception är en nödvändig del i formandet av ändamålsenliga handlingar och innebär att 

man uppfattar och varseblir omvärlden, dvs. en grundläggande funktion genom vilken vi 

håller oss informerade om vår omgivning (Ericsson 2005:22). 

 

Ericsson (2005) anser att den biologiska utvecklingen har perceptuella funktioner som vuxit 

fram i samband med motoriska förmågor. Överlevnadsmöjligheterna förbättras bara i den mån 

motoriska handlingar anpassas till omgivningens egenskaper. Författaren menar vidare att 

våra olika perceptionsområden kan delas in i synen (den visuella perceptionen), hörseln (den 

auditativa perceptionen), känselsinnet (den taktila perceptionen), det kinestetiska sinnet, 

luktsinnet, smaksinnet och det vestibulära systemet. Vi förflyttar oss och riktar våra sinnen 

mot det vi vill undersöka. Perception är alltså nära förbundet med motorik, olika kognitiva 

funktioner som minnet och med uppmärksamhetsförmågan. Perception och motorik påverkar 

olika förmågor, t.ex. 

• Kroppsuppfattning 

• Lateralitet (känsla av att kroppen har två sidor: höger-/vänster-dominans) 

• Riktningsuppfattning 

• Rumsuppfattning 

• Formuppfattning 

• Tidsbegrepp 

• Balansförmåga 

3.2 Kognitiv utveckling 

Ordet kognition kommer från latinets ’cognito’ och har med kunskap, tänkande att göra; det 

täcker i grova drag allt det som händer i hjärnan i form av varseblivning, tänkande, 

tolkning, inlärning, minne, fantasi och symboler ( Hwang och Nilsson 1995:45). 

 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) menar både Piaget och Vygotskij att barnets 

yttre perception liksom dess inre föreställningar bygger på tidigare motorisk aktivitet. För att 

barn ska kunna föreställa sig något som inte är närvarande, spelar barns erfarenheter en viktig 
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roll. Rörelseerfarenhet ger barnet substans när det gäller innehåll i begrepp, ord, 

rumsuppfattning, talförståelse, beröring av andra och användning av sina krafter, skriver 

forskarna. Hwang och Nilsson (1995) anser att de kognitiva teoriernas fokus ligger på hur 

människans tankeprocesser är uppbyggda och hur de utvecklas, hur de påverkar uppfattningen 

och förståelsen av omvärlden samt hur allt detta slutligen påverkar beteendet. 

3.3 Barns behov av rörelse 

I dagligt tal har ordet motorik med rörelser att göra. I begreppet motorik ligger också 

förmågan att planera och genomföra rörelser och rörelsemönster – rörelsehandlingar   

(Sandborgh-Holmdahl och Stening 1993:9). 

 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) är det förskolans plikt att ge barnen goda 

möjligheter till fysisk aktivitet. Detta, skriver de, är en konsekvens av att barn har behov av 

rörelse, och att vi hela tiden blir mer uppmärksamma på hur viktig en allsidig rörelse- 

erfarenhet är för barn. 

 

Danielsson m.fl. (2001) anser att det är kroppen som först förstår världen. De kroppsliga 

erfarenheterna kommer nästan alltid först. Spädbarnet tänker med kroppen, kropp och rörelse 

är ett. Barnet utvecklar kroppsmedvetenheten genom att lära sig de grundläggande 

rörelsemönstren. Genom att kroppen ständigt får nya erfarenheter som införlivas i oss får vi 

vår egen kroppsliga historia. Kroppen kommer ihåg. Detta är fundamentalt för inlärning av 

nya färdigheter. Denna lagring förlorar vi aldrig. Barn som inte har ett automatiserat 

rörelsemönster i grundläggande aktiviteter måste få träna på detta, påstår Danielsson. 

 

Ericsson (2005) påtalar att detta med att röra på sig har en fundamental betydelse för hur vi 

utvecklas som människor och för hur vi uppfattar oss själva. Genom rörelse och lek stärker vi 

vår benstomme, utvecklar vår muskelkraft, uthållighet, förbättrar balansen och 

koordinationsförmåga. Dessutom menar Ericsson att genom rörelse får vi ökade kunskaper 

om världen omkring oss, vad vi själva förmår och hur vi reagerar i olika sammanhang. Genom 

rörelseträning i grupp får vi social träning, vi lär oss att samarbeta och att anpassa oss till 

gemensamma regler (ibid). 

 

Horneman och Svensson (1986) menar att barns uppväxtmönster, blodcirkulation och 

motståndskraft mot sjukdomar påverkas av fysisk aktivitet. Den naturliga glädje barnet känner 
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då han bemästrar nya rörelser allt eftersom rörelseundervisningen fortskrider, påverkar hans 

psykiska välbefinnande. Bättre fysisk och psykisk hälsa har i sin tur indirekt betydelse för 

barnets allmänna förmåga att koncentrera sig på uppgifter i inlärningssituationer (ibid). 

 

Gunilla Ericsson (2002) anser att barn behöver röra på sig på olika sätt och framför allt på ett 

naturligt sätt. Många barn ägnar flera timmar per dag åt att sitta framför datorn eller tv:n och 

det bör naturligtvis kompletteras med rörelse. I tätorten är trafiken så intensiv att den naturliga 

rörelseträning barnen skulle kunna tillgodogöra sig på vägen till och från förskola/skola byts 

ut mot bilskjuts. Många barns utemiljö och uppväxtmiljö idag kring bostad, förskola/skola är 

tillrättalagda och består av plana underlag, enligt Ericsson. Rörelseträningen bör därför 

kompletteras med en regelbunden vistelse i skogen eller någon park som ger en allsidig 

träning i koordination, kroppsuppfattning och rörelse, hävdar Ericsson. Det blir allt viktigare 

att visa på möjligheterna till naturlig rörelseträning som många barn inte får tillgång till. Barn 

behöver känna att det är positivt att röra på sig och det ska vara en positiv upplevelse i 

naturen. Fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må fysiskt bra främjar koncentrationen och 

därmed inlärningsförmågan (ibid). 

3.4 Inlärning genom rörelse   

Undervisning ’genom’ rörelse innebär att man använder rörelsen för att nå ett mål som 

ligger utanför själva rörelsen. Rörelsen används alltså som ett medel för att uppnå 

någonting annat (Liv Duesund 1996:161). 

 

Berg och Cramér (2003) anser att forskning har visat att spädbarnsreflexer som inte 

integrerats tillräckligt kan bidra till svårigheter att läsa, skriva, koncentrationsproblem och 

hypo- och hyperaktivitet. Men forskningen visar också att barn (och vuxna) kan lära sig att 

kontrollera sina muskler med hjälp av enkla kroppsrörelser. Det är aldrig för sent att skaffa 

bättre koordination och lindra inlärningsproblem – det går att ta ”hjärnvägen till inlärning”. 

Författarna menar vidare att de rörelselekar som har använts under lång tid i förskolan är 

övningar som stimulerar och underlättar inlärning. Rörelse med samma funktion finns bland 

annat inom Taiji och Qigong. Under de senaste tjugo till trettio åren har delar av dessa 

rörelsemönster satts samman och utvecklats i pedagogiska program för utveckling och 

lärande. Flera forskare, läkare, pedagoger och terapeuter världen över har kommit till samma 

insikt: Människan är en helhet där allt hänger ihop. Ett påstående som vi helt instämmer med. 
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Parlenvi och Sohlman (1984) menar att många som arbetar med barn framhåller motorikens 

betydelse. Driften till rörelse är stark och hindrar man barn att tillfredsställa detta påverkas 

inte bara den motoriska utvecklingen utan också den intellektuella och den emotionella. Även 

barns möjlighet till social gemenskap blir lidande eftersom ett barn med dåligt utvecklad 

motorik ofta utesluts från andra barns lekar. Det får då ännu mindre möjlighet att utvecklas, 

varav följer än större uteslutning och så är cirkeln sluten. 

 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) kan man inte påverka barnets läsförmåga direkt 

med medveten sensomotorisk träning men däremot de funktioner som anses vara mer eller 

mindre avgörande för att barnet skall kunna lära sig läsa. Motoriska problem som bakgrund 

till inlärningssvårigheter är bara en aspekt av det hela. Enligt författarna bygger barnets 

jagutveckling delvis på rörelseförmågan. Genom att vara aktiv och utforska omgivningen 

finner barnet lättare sig själv i förhållande till omvärlden. Det får en mer omfattande förståelse 

av sig själv och sin påverkan på omvärlden när det skaffar sig erfarenheter genom fysisk 

aktivitet. 

 

Även Danielsson m.fl. (2001) hävdar att barns motorik och intellektuella förmåga är beroende 

av varandra. Även barnets jagutveckling bygger på dess rörelseförmåga. Ett barn som känner 

trygghet i sin egen kropp har också ofta bättre självförtroende än de som är osäkra i sin 

grovmotorik. Detta självförtroende har en förmåga att sprida sig till andra 

utvecklingsområden hos barnet och har på detta sätt en positiv effekt på inlärningssituationer. 

Barn som får utlopp för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerade och motiverade 

för inlärning. Genom leken utvecklar de alla sina sinnen och tankeverksamheten och befäster 

dessutom kunskaper. 

 

Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) anser att grunden för att barnen skall utveckla en 

positiv kroppsuppfattning, kunna delta i alla former av lek, kunna sitta stilla under en längre 

tid och kunna tänka abstrakt läggs genom rörelseerfarenheter. Arbete med fysisk fostran i 

förskolan har som huvuduppgift att garantera att barns rörelsebehov tillgodoses. Detta gör 

man genom att se till att barn får positiva upplevelser genom att vara fysiskt aktiva varje dag. 

Att vara förtrogen med den egna kroppens rörelsemöjligheter ger barnet tillfälle att utveckla 

en sund själ i en sund kropp. Detta kräver att förskollärare har kunskap om barns fysiska 

utveckling och växande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnenas betydelse för rörelse, 

integrering av sinnena och motoriken, samband mellan motorik och lärande. 
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3.5 Leken och miljöns betydelse för inlärning 

Lek och lärande går hand i hand i förskolan och här ingår rörelse som en viktig och naturlig 

del. Grunden i all fysisk träning med barn är att ta vara på glädjen i att röra sig (Danielsson 

m.fl. 2001:8). 

 

Ericsson (2005) menar att i förskolan finns goda möjligheter för barn att utveckla och 

automatisera grovmotoriska rörelsemönster. Leken är en förutsättning för lärande och 

utveckling. Barn upplever att vuxnas aktiva deltagande i lekar och aktivitet är viktigt. I 

förskolan finns goda förutsättningar att omsätta dessa tankar i praktiken. Genom att själva 

delta i barns lekar kan förskolepersonalen ge barnen positiva rörelseupplevelser och samtidigt 

bidra till barnens sociala utveckling. 

 

Enligt Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) gör barn nya erövringar av sin 

omvärld varje dag. Genom lek, språk och lärande skaffar de kunskaper som är avgörande för 

livet. Barn försöker ständigt skapa mening i tillvaron genom att delta i aktiviteter, i vilka de 

aktivt kan skapa förståelse och kunskap om omvärlden. Parlenvi och Sohlman (1984) menar 

att för att ett barn ska klara av att röra sig samtidigt som det lyssnar, tänker och talar måste 

hjärnbalken och samarbetet mellan de båda hjärnhalvorna fungera. Den utvecklingen skyndar 

barnet på genom sina lekar. 

 

Gustafsson och Hugoh (1987) anser att barn som leker mycket, lär sig planera sin lek enskilt 

och i grupp. Detta medför, att de bl.a. får lättare att planera sitt skolarbete och fungera bättre i 

vuxenlivet. Barns naturliga sätt är att vara aktiva t.ex. springa, hoppa, gunga och klättra, men 

lekplatserna och även leksakerna har förändrats. De ger inte längre samma möjligheter till 

eget skapande. Både lekplatser och leksaker är redan färdigskapade. Författarna ställer sig 

frågorna var klätterträden finns, granriset och brädlapparna till kojan?  

 

Under sin vistelse i förskolan skall, hävdar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), barn få 

möjlighet till eget skapande och att utvecklas genom olika uttrycksmedel såsom bild och 

form, teknik, konstruktions- och bygglek, gymnastik och idrottslekar, musik och sång, rytmik, 

dans, drama och rörelse, språk och text, etc. Det handlar om att skapa en fysisk miljö som 

möjliggör detta. 
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Enligt Berit Bergström (2001) behöver barn utrymme, tid och tillåtelse att leka fartfyllda lekar 

med hela kroppen. Dessa vilda lekar tar plats och hörs mycket. Det kan därför upplevas som 

ett slags kaos av åskådare. Men efter kaos kommer ordning och ingen ordning utan kaos. 

Bergström har även beskrivit hur ”matematikcentrum”, som är beläget nära ”rörelsecentrum” 

i hjärnan, kan stimuleras av stora kroppsrörelser. 

 

Redan 1985 skrev Britta Holle att föräldrarna försummar sin del av ansvaret, då många inte 

har tid att ta sig an barnen under de första levnadsåren, vilket är så avgörande för barns 

utveckling. Hon menar vidare att man hör att det är samhällets fel när barnen försummas och 

föräldrarna hellre vill ha en ny tv eller videoanläggning än att prata och stimulera barnen till 

rörelseaktiviteter. Detta påstående tycker vi håller än idag och vi ska vara medvetna om att 

samhället är vi alla.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Alan Bryman (2001) menar att det kan tyckas som om åtskillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod bara handlar om det faktum att kvantitativa forskare mäter olika företeelser 

och att kvalitativa forskare inte gör det (eller mäter på ett annat sätt). För många författare och 

forskare skiljer sig kvantitativ och kvalitativ forskning åt när det gäller både den 

kunskapsteoretiska grundvalen och andra frågeställningar. Bryman menar vidare att 

kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Gunvor Lökken och Frode Söbstad (1995) 

menar att fördelen med kvalitativa studier är att man lätt kan fånga kärnan i det tema man vill 

undersöka. Kärnan i vår undersökning var att ta reda på rörelsens betydelse för barns 

motoriska utveckling och inlärning utifrån pedagogernas synsätt. Bryman (2001) skriver att 

kvantitativ forskning har kritiserats av kvalitativt inriktade forskare, en kritik som i stort 

bygger på uppfattningen att en naturvetenskaplig modell inte passar för ett studium av den 

sociala verkligheten.  

4.2 Metodval 

Vi började med att göra en bred litteratursökning på biblioteket och använde oss även av 

litteratur från utbildningen. Vi har även använt oss av Internet och tagit del av olika 

litteraturers referenslistor där vi fått många uppslag till relevant litteratur till undersökningen. 

Förutom litteraturgenomomgången har vi gjort intervjuer i s.k. fokusgrupper, se nedan. 

  

Skälet till att vi har valt att arbeta med kvalitativ istället för kvantitativ metod är att vi ville ge 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och ge oss tillfälle att ställa följdfrågor. 

Fokusgruppsmetoden, se nedan, verkade vara ett intressant undersökningssätt för att få svar 

på våra forskningsfrågor. Ingen av oss har intervjuat i fokusgrupp tidigare och vi tyckte det 

kändes utmanande att få intervjua en hel arbetsgrupp samtidigt. Bryman (2001) menar att det 

kan finnas vissa begränsningar när det gäller fokusgruppsmetoden, att de data man får in kan 

vara svåra att analysera och att man snabbt får in stora datamängder. Det kan även vara svårt 

att organisera fokusgrupper och man ska få människor att ställa upp och komma på avtalad 

tid. Det finns även problem med vissa gruppeffekter, där någon kan vara tystlåten medan 

vissa inte låter andra komma till tals, vilket vi fick erfara under våra intervjuer. I intervjuerna 
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valde vi att utgå från den semi-strukturerade intervjumetoden, där vi kunde utgå från olika 

frågeställningar med möjlighet att ställa uppföljningsfrågor under intervjuns gång (bilaga 2). 

Trots nackdelarna ovan valde vi fokusgruppsmetoden. 

 

Att intervjua människor, menar Bryman (2001), är oftast en krävande och stressig uppgift och 

det är lätt att exempelvis frågor i en sådan situation gör att intervjuaren blir osäker och tappar 

bort en fråga eller ställer fel fråga. Eventuella respondenter måste ges en trovärdig anledning 

till varför de ska delta i och kanske lägga värdefull tid på att svara på frågor i en intervju som 

ingår i en vetenskaplig undersökning. Det är viktigt för intervjuaren att få en god relation till 

respondenterna. Det innebär att man förhållandevis snabbt ska skapa en relation som gör att 

respondenten är villig, eller i varje fall kan tänka sig, att bli intervjuad. Vid en direktintervju 

används leenden och ögonkontakt för att skapa en bra relation (ibid). 

 

Runa Patel och Bo Davidsson (2003) framhåller att både intervjuer och enkäter dvs. 

frågeformulär, är tekniker för att samla information som bygger på frågor. Med intervjuer 

menar man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun. Frågorna formuleras muntligt och intervjuarens 

uppgift är att registrera svaren vilket kan ske skriftligt eller helst med en bandspelare. Vi 

valde att använda oss av båda metoderna. Fördelen med det inspelade är att man kan lyssna av 

flera gånger efter en avslutad intervju. 

 

Enligt Lökken och Söbstad (1995) finns det inga färdigformulerade svar på hur en intervju 

ska vara och hur den ska fungera. Eftersom intervjuer kan var mycket olika varandra och det 

handlar om en kommunikation mellan människor så blir både planeringen och genomförandet 

av en intervju olika vid varje intervjutillfälle. Det kräver något mer än att enbart använda sig 

av klara och tydliga kriterier för arbetet.  Som t.ex. att observera sig själv och motparten. Det 

kan vara att ha fantasi och förmåga till inlevelse och kunna se andras perspektiv. Samtidigt är 

det viktigt att man är medveten om sitt eget perspektiv. Detta är några av de krav som ställs 

för att man ska kunna göra en bra intervju. 

4.3 Kvalitativ intervju 

Enligt Bryman (2001) är intervju troligtvis den mest använda metoden i kvalitativ forskning. I 

kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades åsikter. I dessa intervjuer vill 
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man att intervjun ska röra sig i olika riktningar, eftersom det ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. Innan man intervjuar en respondent ska 

intervjuaren göra sig förtrogen med frågorna som ingår i intervjun. Det finns många olika 

exempel på intervjuer och det handlar i regel om en situation där intervjuaren har en 

uppsättning frågor som generellt kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas 

ordningsföljd varierar. Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa ytterligare 

följdfrågor. Bryman menar vidare att är det fler än en intervjuare, behöver de vara samstämda 

och väl insatta i vad som krävs av dem och känna till frågorna utantill. 

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper som t.ex. den intervjuades livserfarenhet. Det innebär att man aldrig i 

förväg kan formulera svaren för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på 

en fråga. Vidare menar Bo Johansson och Per Olov Svedner (2006) att frågorna är bestämda i 

förväg. Svaren är vanligen öppna, men det kan finnas frågor med fasta svarsalternativ, t.ex. 

bakgrundsfrågor. 

4.3.1 Fokusgruppsmetoden 

Enligt Bryman (2001) har vi har vant oss vid att tänka på intervjuer som består av två 

personer, intervjuaren och respondenten. Det finns mycket litteratur i metod som förstärker 

detta genom att inrikta sig på individuella intervjuer. Den teknik som kallas fokusgrupper är 

en intervjumetod som består av flera än en person (oftast minst fyra). De flesta som använder 

sig av fokusgrupper arbetar inom ramen för kvalitativ forskning. Det betyder att de uttalat är 

inriktade på att få fram hur deltagarna uppfattar den frågeställning man presenterat för dem 

och därför utformar forskaren en förhållandevis ostrukturerad situation för att deltagarnas 

åsikter och synsätt ska komma till uttryck. En fokusgrupp handlar om en form av 

gruppintervju där det finns flera deltagare närvarande, en tyngd på att frågorna handlar om ett 

förhållandevis väl avgränsat område och ett fokus på samspelet i gruppen. Fokusgruppen 

rymmer därmed delar av två olika metoder, nämligen gruppintervju (där flera individer 

diskuterar frågeställningar) och fokuserad intervju (där intervjupersonerna valts ut för att 

”man vet att de varit delaktiga i en viss situation” och man frågar dem om det som skett i 

denna situation).  
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4.4 Vårt urval 

Urvalet består av två arbetslag på två olika förskolor. En förskola ligger i tätorten medan den 

andra förskolan ligger i ett litet samhälle utanför tätorten. Båda arbetslagen arbetar i 

syskongrupp där barnen är mellan tre och fem år. Arbetslaget i tätorten består av tre 

pedagoger. I ytterområdet består arbetslaget av fyra pedagoger. Samtliga är kvinnor. Skälet 

till att vi valde att intervjua just dessa arbetslag är att vi inte hade någon kännedom om hur 

man arbetar på deras respektive förskolor. Vi hade inte heller någon personlig anknytning till 

pedagogerna som kan påverka utfallet i vår undersökning. Medvetet valde vi en förskola i 

tätorten och en förskola utanför tätorten. Vår tanke med detta var att det kanske fanns 

skillnader i deras arbetssätt när det gäller rörelse eftersom det fanns miljömässiga olikheter.  

4.5 Genomförande 

Vi började med att kontakta arbetslagen på de båda förskolorna per telefon för att höra om de 

ville medverka. Sedan skickade vi ett formulär via fax med en kort beskrivning av vilka vi är, 

vilken utbildning vi går och en presentation av syftet med vårt examensarbete till respektive 

arbetsplats (se bilaga 1). Till fokusgrupperna hade vi elva frågor och följdfrågor som handlade 

om rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning (se bilaga 2). Dessa 

faxades också till respondenterna, detta för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. 

Intervjuerna skedde på respektive arbetsplats under deras planeringstid. Intervjuerna tog ca en 

timme per grupp. Det visade sig när vi kom till respektive arbetsplats att endast en av 

förskolorna hade fått våra intervjufrågor. Detta gjorde att arbetslagen hade olika 

förutsättningar vilket kan ha påverkat svaren. 

 

Under intervjuerna har vi använt oss av en bandspelare för att få med allt och ge 

respondenterna riktigt med spelrum. Att intervjua en fokusgrupp gör att det lätt kan bli 

diskussioner och då är det omöjligt att hinna med att anteckna allt. Vi tyckte även det var bra 

att använda sig av bandspelare då vår förhoppning var att vi kunde få igång en livlig 

diskussion där vi kunde ställa en hel del uppföljningsfrågor. Bandspelaren förstärker 

tillförlitligheten genom att allt som sades registrerades. Patel och Davidsson (2003) talar om 

att lagra verkligheten så att registreringar kan göras i efterhand. Denna ”lagrade verklighet” 

gjorde det möjligt att ta den i repris så många gånger som behövdes för att försäkra oss om att 

vi uppfattat korrekt.  
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4.6 Tillförlitlighet 

Vi anser att våra fokusgrupper är trovärdiga och deras svar tillförlitliga. Vi har inte lagt in 

några egna värderingar i resultatet utan har utgått från respondenternas egna svar. Kanske 

hade resultatet och tillförlitligheten blivit annorlunda om vi använt oss av ett bredare 

intervjuunderlag. 

4.7 Forskningsetik 

Bryman (2001) anser att de grundläggande etiska frågorna är direkt inblandade i forskningen.  

Han påtalar några exempel som gäller för svensk forskning: 

• Informationskravet handlar om att vi ska informera de berörda personerna om 

undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet innebär att personerna själva får bestämma över sitt deltagande. 

• Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om personerna som deltar ska 

förvaras så att inga obehöriga kan få tillträde till uppgifterna. 

 

Vi har i vårt arbete försökt ta hänsyn till dessa principer och informerat berörda personer 

om studien och deras roll i undersökningen. Vi har ringt och frågat de intervjuade om de 

ville medverka i vår undersökning och även informerat om vår undersökning och vårt 

syfte med undersökningen.  
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5. Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att redovisa en sammanställning av intervjusvaren från de två 

fokusgrupperna. Vi redogör för pedagogernas syn på begreppet rörelse, hur de ser på 

sambandet rörelse, barns motoriska utveckling och inlärning. Vi presenterar även hur 

pedagogerna ser på miljöns betydelse för barns rörelseutveckling och inlärning. Miljöns och 

lekens betydelse är aspekter som vi inte har relaterat till i våra frågeställningar. Under arbetets 

gång har vi insett att det inte går att ta bort något av detta eftersom allt hör samman och man 

bör se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.  

 

Arbetslaget från tätorten bestod av tre pedagoger och arbetslaget utanför tätorten bestod av 

fyra pedagoger. Vi kommer att benämna pedagogerna på förskolan i tätorten med S1, S2, S3 

och deras förskola med S. Pedagogerna på förskolan utanför tätorten benämner vi med L1, 

L2, L3, L4 och deras förskola med L. 

5.1 Begreppet rörelse 

På förskolan S var pedagogerna mycket tydliga med sin beskrivning av ordet rörelse. Deras 

första tanke när de tänkte på ordet rörelse var gymnastik. Eftersom de inte har en naturlig 

innemiljö för rörelse t.ex. en stor lekhall, väljer de att ha mycket uteaktiviteter. ”Det 

stimulerar den naturliga utvecklingen att vara ute mycket och de får utvecklas i sin egen takt.” 

(S2). Enligt S3 ingår rörelse i den planerade sångstunden och hon menar att rörelsesånger 

stimulerar fin- och grovmotoriken och att även detta är en medveten rörelseträning. 

Gustafsson och Hugoh (1987) menar att förskolans pedagogik alltid innehållit lek och 

rörelseträning. Personalen har nog inte alltid insett varför man ska göra en viss övning. Man 

gör rörelselekar som ”Imse vimse spindel” utan att tänka på om barnen verkligen klarar att 

både sjunga och göra rörelser samtidigt (ibid). 

 

På förskolan L menade de att rörelse var att röra på sig, kunna ha roligt både med och utan 

musik. ”Klättra, hoppa, springa, gunga tycker vi är viktiga moment och vi har rörelse både ute 

och inomhus.” (L1). Enligt Horneman och Svensson (1986) är det betydelsefullt att förbättra 

rörelsefärdigheten, men det är viktigt att poängtera att rörelse aldrig existerar isolerat.  
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5.2 Målsättning för rörelse 

De båda förskolorna har olika målsättningar när det gäller rörelse. ”Vi har hälsa som ett 

prioriterat mål där rörelse, sinnena och välbefinnande ingår.” (S2).  På förskola L menar de att 

barnens utveckling är ett prioriterat mål. ”Vår målsättning med hälsa och rörelse är att barnen 

ska vara ute i alla väder och få dem att inse att lek och rörelse är kul.” (L3). I kommunens 

barn- och skolplan finns tre prioriterade mål och ett av dem är hälsa, rörelse och livskvalitet. 

”Genom att stimulera till sunda levnadsvanor och fysisk aktivitet är skolhälsovårdens personal 

en viktig resurs för elevernas totala situation. Barn och ungdomar ska tidigt få kunskap om 

hur kroppen fungerar och utvecklas och hur man själv kan påverka kroppens psykiska och 

fysiska välbefinnande”(Lära för livet 2004:7). 

 

Gemensamt för de båda förskolorna är att de har planerad vistelse i skogen vid ett flertal 

tillfällen i veckan och på båda erbjuds barnen massage. Förskola S har även yoga som ett 

alternativ. Skolverket (2005) poängterar att förskolan är till för alla barn på vars och ens 

villkor. Personalen skall skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas 

optimalt. Läroplanen genomsyras av ett grundläggande synsätt på barns utveckling – barn lär 

och utvecklas i alla sammanhang och med alla sinnen. 

5.3 Rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning 

På båda förskolorna menar man att rörelse är en nödvändighet. ”Om inte barnen får röra sig 

utvecklas de inte intellektuellt och de får svårt att koncentrera sig.” (L2).  Man menar också 

att ju mer fantasi barnen har och ju mer de rör på sig desto bättre koncentrationsförmåga får 

de. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) skriver att fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att 

må fysiskt bra främjar koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. På båda förskolorna 

såg man ett samband mellan rörelse och massage. De menar att efter dessa aktiviteter blir 

barnen lugnare och har lättare för att koncentrera sig. Den som leder övningarna ska kunna se 

helheten och inte bara intressera sig för motorik utan bör stimulera alla sinnen. 

 

På förskola S menar pedagogerna att hade barnen inte rört på sig så hade de inte klarat av att 

sitta i samlingen. Enligt S2 lär sig barnen mycket när de är ute och går medan S1 menar att 

det är svårt att veta hur mycket barnen lär sig. Hon menar vidare att det är svårt att bedöma 

eftersom det inte finns någon mätpunkt. ”Det är ju mer ett tyckande och jag tror att det har ett 

samband annars hade jag inte jobbat som jag gjort under alla år.” (S1). 
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5.4 Pedagogernas synsätt när det gäller rörelse 

Gemensamt för de båda förskolorna är att pedagogerna anser att det ska vara roligt att röra på 

sig och att man ska uppmuntra, vara tillåtande och ge barnen utmaningar till olika 

rörelseaktiviteter. ”Det är viktigt att vi pedagoger är positiva och visar barnen att vi är med 

och tycker det är roligt.”(S1) Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) skriver att arbete med 

fysisk fostran i förskolan har som huvuduppgift att garantera att barns behov av att röra sig 

tillgodoses. Detta gör man genom att se till att barn får positiva upplevelser av att vara fysiskt 

aktiva varje dag.  Det är viktigt menar man på båda förskolorna att tillåta barnen att våga 

prova på nya saker ”Tycker vi det är tråkigt, tycker barnen det är tråkigt.” (L2).  

5.5 Pedagogernas roll när det gäller barns motoriska utveckling 

På förskola S anser de att det är viktigt att då det behövs ändra planeringen efter barnens 

utveckling. ”Utvecklingen hos barnen ser man och då är det viktigt att ändra planeringen.” 

(S2).  Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) är det viktigt att som pedagog visa barnen 

tillrätta i en fysisk aktivitet. Barnen vill gärna ha vägledning om hur de ska lösa de olika 

uppgifterna. ”Det är viktigt att man är närvarande som vuxen och visar det lilla barnet att man 

är där för att stötta och uppmuntra.” (S2). Ann Granberg (2000) påpekar att pedagogerna ska 

vara närvarande för barnen, ge dem stöd, uppmuntra, bekräfta och förstärka deras egen 

förmåga. Genom att pedagogen bekräftar barns handlingar, växer och utvecklas deras 

självkänsla och personlighet. Det måste finnas tillgängliga vuxna som ser och uppfattar vad 

barnen vill. ”Man ska visa att man tycker det är roligt och det är viktigt att vi är positiva.” 

(L3). 

5.6 Miljöns betydelse för barns rörelseutveckling 

På båda förskolorna har man en utemiljö med gungor, sandlåda och nära till skogen. Man 

använder sig av skogens och naturens tillgångar för att barnen ska få en naturlig 

rörelseaktivitet, ”När vi går till skogen går vi på stockar, klättrar i träd och går på stenar”. 

(L2). Enligt Ericsson (2005) har miljön stor betydelse för såväl psykiskt som fysiskt 

välbefinnande. En väl utformad fysisk miljö kan främja trivsel, koncentration och påverkar 

hur barns motorik utvecklas. Här kan vi också se skillnader mellan de båda förskolorna där 

förskola S har en genomtänkt och välplanerad utemiljö. Eftersom man inte har någon lekhall 

använder de sin utegård mycket. På gården finns lekredskap för rörelseaktiviteter. Detta är en 

utemiljö för utveckling och ständig förändring. Danielsson m.fl. (2001) skriver att när man är 
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ute med barnen ska det vara både i planerad miljö och i naturmiljö. Barnen måste tidigt få 

möta utmaningar för att i lärande processen använda kroppen och alla sina sinnen. I naturen 

kan de utifrån sina förutsättningar lätt göra val av aktiviteter eller lekar som är anpassade efter 

deras mognadsnivå, eller hitta passande utmaningar. ”Vi har tänkt göra mera utomhus som 

klätterstegar, balansbom och bildäck.” (S2). S1 kan även tänka sig att ha någon form av 

rörelsepass i smågrupper. På förskola L har de tillgång till en stor lekhall där de har planerad 

rörelse en gång per vecka och de går även till skogen vid ett flertal tillfällen. De har en stor 

utegård med diverse lekredskap. De tycker att de skulle behöva mera material i sin lekhall 

som de kunde använda sig av under sina rörelseaktiviteter. 

 

I våra fokusintervjuer var pedagogerna eniga om hur viktigt det är med rörelse för barns 

koncentrationsförmåga. De såg rörelsens betydelse i vardagen både inomhus, utomhus, i leken 

och i den planerade verksamheten. När det gäller deras roll som pedagoger beskrev de att det 

är viktigt att vara närvarande, tillåtande, uppmuntrande och visa att det är roligt att röra på sig. 

”Jag tycker det är viktigt att man är närvarande som vuxen och ser det lilla barnet och att man 

finns där och stöttar barnen till att våga ta nästa steg.” (S1). En av pedagogerna menar att det 

kan vara svårt att veta om barn lär sig genom rörelse eftersom man inte kan mäta barns 

inlärning, men hon anser att det borde finnas ett samband. 

 

Nedan ges en grafisk illustration av våra resultat. Bild 1 visar pedagogernas synsätt när det 

gäller rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning. Bild 2 visar hur 

pedagogerna ser på sin egen roll i sammanhanget.  
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Pedagogernas gemensamma synsätt 
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Pedagogernas roll 

Bild 2 
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6. Diskussion 

Vårt arbete har fått oss att reflektera och även blivit en bekräftelse på den kunskap vi delvis 

hade redan tidigare om rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning. Det 

finns mycket litteratur och forskning kring detta ämne. Vi har dessutom tankar om fortsatta 

studier. 

6.1 Metoddiskussion 

När det gäller intervjuerna som vi gjorde på två olika förskolor fick vi uppleva hur olika det 

kan bli när man gör fokusgruppsintervjuer. Det visade sig att ett av arbetslagen inte hade fått 

de intervjufrågor som vi skickat till dem veckan innan. Detta märktes tydligt genom att det 

andra arbetslaget hade förberett sig med anteckningar utifrån våra intervjufrågor. Deras svar 

var mer genomtänkta än från den förskola som inte fått frågorna. På en av förskolorna var en 

av pedagogerna mer dominant än sina kollegor och svarade gärna själv på alla frågor. Detta är 

något som vi i efterhand har reflekterat över. Vi kunde ha styrt samtalet så att fler fick 

möjlighet att svara på våra frågor. På den andra förskolan däremot var de mer samspelta och 

de förde en gemensam dialog med varandra. Enligt Bryman (2001) finns det också problem 

med vissa gruppeffekter, där någon kan vara tystlåten eller någon inte låter andra komma till 

tals. Detta upplevde vi alla tre på ett av våra intervjuställen. Om vi använt en annan 

undersökningsmetod kanske resultatet sett annorlunda ut. 

 

Det har varit roligt att göra fokusgruppsintervjuer eftersom det var ett nytt sätt för oss att göra 

intervjuer på. Det var också intressant att se samspelet i de båda fokusgrupperna och följa 

deras diskussion. Detta anser vi är en av fördelarna med fokusintervjuer. Som intervjuare 

kunde vi ställa följdfrågor och vara närvarande under deras diskussion. Under intervjuns gång 

hade vi bra diskussioner där vi ställde följdfrågor och pedagogerna fick tänka till vid några 

tillfällen. Följdfrågorna gjorde att våra intervjufrågor utvecklades till en diskussion i 

arbetslagen och på det viset fick vi uttömmande svar. Kanske hade vårt resultat från 

fokusgruppsintervjuerna sett annorlunda ut om vi hade intervjuat fler arbetslag. Då hade vi 

fått flera pedagogers syn på rörelsens betydelse och därmed ett bredare resultatunderlag. 
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6.2 Pedagogernas syn på rörelsens betydelse 

Vi fann det positivt att se hur medvetna pedagogerna är när det gäller rörelsens betydelse för 

barns inlärning. De ansåg att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utvecklas efter 

sina egna förutsättningar och de upplever att barnen tycker det är roligt och meningsfullt att få 

lära sig nya saker. Detta är också ett av våra uppdrag ”att förskolan skall sträva efter att varje 

barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 2006:9).  

 

När våra respondenter fick frågan om vad ordet rörelse innebär var en av pedagogernas första 

tanke gymnastik, men under samtalets gång kom de fram till att rörelse även kunde ha en 

annan innebörd. Rörelse är så mycket mer än gymnastik där man kan tro att bara 

grovmotoriken tränas. Barns rörelsebehov tränas också, menar respondenterna, genom rim 

och ramsor, sånger, i leken både inne och ute och i skogen. Detta hävdar även Parlenvi och 

Sohlman (1984) som skriver att hela barnet behöver stimulans för att utvecklas. De menar 

vidare att alla barn borde leka alla sorters lekar. Rim, ramsor och rörelselekar stimulerar 

barnen i deras utveckling. 

 

Utifrån våra egna erfarenheter och litteraturgenomgången har vi blivit än mer medvetna om 

hur viktigt det är att se ur ett helhetsperspektiv när det gäller barns motoriska utveckling och 

inlärning. Vi instämmer med författarna Danielsson m.fl. (2001) som skriver att barns 

motoriska utveckling också är av stor betydelse för deras inlärningsförmåga och jag- 

utveckling. Barn bör därför uppmuntras till en positiv attityd till fysisk aktivitet och rörelse 

eftersom det är en viktig del i den totala lärprocessen.  

6.3 Pedagogernas beskrivning av sin roll 

Pedagogerna uppfattar sin roll när det gäller arbete med barnens rörelse som att det ska vara 

glädjefullt och stimulerande för barnen ska utveckla sina grundrörelser. För att främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet, menar Danielsson m.fl. (2001) att det krävs miljöer 

som inspirerar barnen att utforska omvärlden. Både inom- och utomhus måste miljön erbjuda 

nya möjligheter och utmaningar utifrån varje barns nivå. Detta poängterade de båda 

fokusgrupperna och beskrev att de stimulerade barnens rörelsebehov såväl inomhus som 

utomhus. De vistas mycket i skogen och det anser pedagogerna är en stor förmån eftersom där 

finns tillgångar som gör att barnen på ett naturligt sätt kan träna sina grundrörelser. En 



 32 

förskola hade sin utegård under ständig utveckling och det för att kunna ge barnen de 

utmaningar som krävs för att de ska utvecklas.  

 

Fysisk aktivitet pågår hela tiden och under alla våra år inom barnomsorgen har vi inte upplevt 

något barn som inte vill röra sig. Som pedagog måste man ha en medvetenhet om rörelsens 

betydelse och att det ständigt sker i vardagen. Samtidigt är det viktigt att ha en planerad och 

medveten rörelseverksamhet där man mer genomtänkt gör olika övningar för att utveckla 

barnens motorik, sinnen, sociala kompetens och koordinationsförmåga.  

 

Enligt Gustafsson och Hugoh (1987) finns det forskningsrapporter som visar att det finns ett 

samband mellan motorik och förmåga att tillägna sig kunskaper. Vi är övertygade om att har 

man inte automatiserat sina grundrörelser, så kommer man att få svårigheter i kommande 

inlärningsprocesser. I dagens samhälle där barnen sitter mycket vid datorn, tv:n, blir 

transporterade med bil eller vagn är det än viktigare att vi inom förskolan ser till att barnen får 

sina rörelsebehov stimulerade. Det är hos de små barnen man ska lägga grunden till det 

livslånga lärandet. Därför anser vi att rörelse är ett av de viktigaste uppdragen vi har inom 

förskolan. Som vuxen kan man gå på komvux och lära sig läsa och skriva, men kan man träna 

upp sina grundrörelser på komvux?  Gustafsson och Hugoh (1987) skriver att barn lär sig 

enbart genom att själva vara aktiva. De rörelsemoment som barn missat under sina tidiga 

levnadsår, finns det inga genvägar till. Vi lever i ett alltmer stillasittande och stressigt 

samhälle och det påverkar även barns rörelseutveckling. Istället för att gå tar man bilen eller 

vagnen. Barnen blir placerade framför tv:n på kvällen och den naturliga rörelseutvecklingen 

försummas. Lekmiljöerna har blivit mer tillrättalagda. Gräsmattor och träd byts ut mot asfalt 

och specialkonstruerade klätterställningar. Den egna upplevelsen har kommit i skymundan. 

Författarna menar att detta gör att barns grovmotoriska träningsmöjligheter har åsidosatts.  

6.4 Slutord 

Vi har fått en bredare kunskap och större insikt om rörelsens betydelse för barns motoriska 

utveckling och inlärning. Samtidigt har vi fått bekräftelse på hur viktigt vårt arbete är när det 

gäller barns rörelsebehov. Vi kan känna att på vägen från förskolan till skolan sker en 

förändring när det gäller barns glädje inför fysisk aktivitet. Kan det bero på att det kommer in 

tävlingsmoment i idrotten och att en viss prestationsångest kan uppkomma? Vart tar leken och 

glädjen i att röra sig vägen? Vilken status har idrotten i skolan? Blir idrotten åsidosatt för 
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andra ämnen? Kan man lära sig svenska, engelska och matematik när man inte orkar sitta still 

och koncentrera sig? Gustafsson och Hugoh (1987) menar att små barn har alla sinnena 

vidöppna. Denna skaparkraft måste vi hjälpa barnen att bibehålla men efter åren i förskolan, 

fulla av skaparlust, kommer skolan och lägger lock på mångas kreativitet. Det är oftast den 

teoretiska inlärningen som får näring. Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att få 

svar på frågorna ovan om hur skolan ser på rörelsens betydelse för barns inlärning. 
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Bilaga 1 

Presentation till respondenterna 

 

Hej! 

Vi är tre barnskötare som går sista terminen i distansutbildningen för verksamma barnskötare 

till lärarexamen för förskolans verksamhet och förskoleklass på Växjö universitet. Vi ska göra 

ett examensarbete inom allmändidaktisk inriktning. 

Vi vill undersöka hur pedagogerna på förskolan ser på sambandet fysisk rörelse och barns 

motoriska utveckling och inlärningsförmåga. Vi vill även undersöka hur man arbetar med 

rörelse och vilken målsättning man har med rörelse på förskolan. 

 

Detta gör vi genom fokusgrupper där vi intervjuar verksamma pedagoger i förskolan. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss med denna undersökning genom att vi 

får komma och ställa frågor till er som arbetslag. 

 

Er medverkan och svaren på frågorna kommer att behandlas anonymt. 

 

Är det något ni undrar över angående frågorna eller vårt arbete går det bra att kontakta oss. 

 

 

Tack för er medverkan! 

Anette Johansson 

Carina Johansson 

Helen Rikardsson 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till fokusgrupperna 

 

     1.   Vad innebär ordet rörelse för er? 

2. Kan ni beskriva vad rörelse är? 

     3.   Har ni någon planerad rörelse? 

           Om ja, kan ni beskriva hur det kan se ut? 

           Om nej, hur kan det komma sig? 

4. Är rörelse ett prioriterat mål?   

5. Kan ni beskriva hur dessa mål ser ut? 

6. Hur skulle ni vilja beskriva rörelse och barns utveckling? 

7. Sker planerad rörelse både inomhus och utomhus? 

8. Anser ni att det finns ett samband mellan rörelse, motorisk utveckling och barns 

inlärningsförmåga? 

Motivera gärna ert svar. 

 9.  Kan ni beskriva vad ni anser är viktigast med rörelse? 

10. Känner ni att det är tillräckligt med medveten rörelseträning på er förskola eller är det 

något ni vill utveckla? 

Beskriv gärna hur i så fall. 

      11. Hur skulle ni vilja beskriva er roll som pedagog i arbetet med rörelse, barns 

            motoriska utveckling och barns inlärningsförmåga? 
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