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ABSTRACT  
 
Det huvudsakliga syftet med studien var att få ökad kunskap om hur förskolans 
utemiljö stimulerar till barns rörelse och motorik. Syftet var att undersöka och titta på 
exempel på utomhusaktiviteter som kan innebär rörelseträning för barnen och se 
vilka rörelser dessa utomhusaktiviteter kan stimulera till. I undersökningen användes 
barnobservationer för att få svar på syftet.  Barnobservationerna genomfördes på två 
förskolor. Resultaten stämmer bra överens med litteraturen i det fall att det är viktigt 
med en utomhusmiljö som stimulerar till rörelse samt att det är i leken som barnen 
tränar på olika rörelser. De aktiviteter som varit framträdande i detta arbete är 
klätteraktivitet, cykelaktivitet, sandlådeaktivitet, spring- och hoppaktivitet. Vid dessa 
olika aktiviteter förekommer olika rörelser som barnen tränar på. Slutsatsen av 
studien är att utomhusmiljön är viktig för hur barn kommer i kontakt med rörelse och 
att den är anpassad till alla barn. Även att barn rör på sig mycket utomhus och att det 
finns olika aktiviteter som innebär rörelseträning för barnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskolan, rörelse, motorik, lek, utemiljö, barn,  
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1 INTRODUKTION 
 
Fysisk aktivitet är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa och mot denna bakgrund är det 
oroande att den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar har minskat under de 
senaste decennierna. Daglig fysisk rörelse ger troligtvis det bästa skyddet mot ohälsa 
vilket kräver tillgång till rörelseintensiva miljöer både i förskola och skola hävdar 
Danielsson, Aujo, Sandberg & Jonsson (2001). Enligt Lpfö 98 strävans mål skall 
förskolan sträva efter att varje barn: 
 

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 13) 

 
 
Det har blivit ett mer stillasittande samhälle vilket innebär att barn tidigare ner i 
åldrarna spenderar mer tid framför TV:n och datorn istället för att vara ute och röra 
på sig och utveckla sin kropp. Tidigare undersökningar av Ericsson (2005) har 
påvisat att många barn som kommer med motoriska brister vid skolstarten får det 
svårare att lära sig läsa och skriva. Det finns även mycket som pekar på att en 
växande grupp fysiskt inaktiva barn kommer leda till fler vuxna med sämre hälsa 
(Nordlund, Rolander & Larsson, 1997). Detta är en stor anledning till varför man 
behöver uppmärksamma hur förskolebarn rör på sig i dagens förskolor. Finns det 
barn med brister i motoriken är det bra om man tidigt kan se dessa och sedan 
stimulera barnen till att röra sig för att på så vis förbättra sin motorik (Holle, 1987).   
 
Enligt Danielsson m.fl. (2001) finns det en koppling mellan fysisk inaktivitet och 
olika sjukdomar som exempelvis ökad risk för hjärtinfarkt samt att man har lätt för 
att bli överviktig. Det finns siffror som visar på att barn är mer överviktiga i dag än 
tidigare, siffror som man behöver ta på allvar enligt professor Claude Marcus 
(Jansson & Danielsson, 2003). Speciellt om man som blivande lärare vill arbeta i 
förskolan men även för de som redan arbetar i förskolan. Många barn spenderar 
mycket tid på förskolan idag och förskolan kan spela en stor roll för hur mycket 
barnen kommer i kontakt med rörelse. Eftersom barnen inte verkar röra på sig lika 
mycket som de tidigare gjort. 
 
Forskaren Patrik Grahn (1997) har i sin avhandling ”Ute på dagis” visat att barn 
som vistas ute mycket är betydligt friskare än andra barn, att de är starkare fysiskt, 
motoriskt och vigare. Förskolebarn är av tradition mycket utomhus men man kan 
ifrågasätta om det finns en bra gård att leka på som stimulerar till rörelse för barnen 
och som utvecklar deras motorik. Enligt Läroplanen för förskolan (1998) skall: 
 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 
lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 
(Utbildningsdepartementet 1998, s 11) 

 
Dessa olika teorier om rörelse och fysisk aktivitet ger en inblick i hur det kan se ut i 
dagens samhälle. Man kan fråga sig hur det ser ut i dagens förskolor om det finns en 
möjlighet för barnen att få träna på olika rörelser och sin motorik, genom att leka 
utomhus. Mitt syfte med denna studie är att få ökad kunskap om hur förskolans 
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utemiljö stimulerar till barns rörelse och motorik. Även att ge exempel på 
utomhusaktiviteter som stimulerar till rörelseträning samt att se vilka rörelser som är 
framträdande.  
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer fokus att ligga på tidigare forskning inom ämnesområdena 
rörelse, lek och utomhusmiljön i förskolan som är relevant för föreliggande studie.  
De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för barns utveckling kommer 
även att presenteras.   
 

2.1 Förskolans utomhustradition 
 
Fröbels (1782-1852) tankar om leken och naturen finns ännu i dag kvar som ett 
viktigt moment i dagens förskola (SOU 1997:157). 1987 kom det pedagogiska 
programmet som bl. a. tar upp att naturen är ett viktigt ämne att arbeta efter, naturen 
skall bidra till att barnen känner ansvar för naturen och får erfarenhet av naturen 
(a.a.). De svenska förskolorna har sedan starten sett naturen som en viktig del i 
verksamheten och sedan 35 år tillbaka har naturen som tema och innehåll funnits 
med i styrdokumenten. Under de senaste åren har förskolans miljö till mestadels 
handlat om hur miljön kan möta och utmana ett kompetent, aktivt och 
kunskapsskapande barn (Sandberg, 2008).   
 
Förskolan har idag tydliga traditioner av att vara utomhus menar Anders Szczepanki 
(2005). Många förskolor spenderar mycket tid utomhus och det är av en tradition att 
man ska göra det. Förskolorna utgår från sina rutiner under dagen och i denna ingår 
det att man går ut och leker utomhus och då oftast på förmiddagen eftersom de flesta 
barn brukar vara på förskolan då. Men det förekommer även utomhuslek på 
eftermiddagarna (Niss & Söderström, 2006). Norén-Björn m.fl. (1993) som är 
barnpsykolog och arbetar inom barnmiljörådet anser att man inte bör betrakta 
utomhusvistelsen som ett avbrott i det pedagogiska arbetet, utan att den pedagogiska 
verksamheten bör omfatta även utomhusmiljön.  
 
  

2.2  Rörelsens betydelse  
 
Här kommer det att ges en förklaring på vad rörelse är och komma in på den senso-
motoriska utvecklingen, grov- och finmotoriken, sinnenas betydelse, balansen och 
koordinationen. Dessa begrepp är av särskild betydelse för föreliggande studie, de 
kommer dels användas i min analys och även för att få syn på olika rörelser som 
barnen utför. I detta arbete kommer begreppet rörelse ses som all form av fysisk 
aktivitet samt kommer begreppet användas för att förklara barnens behov av att röra 
på sig, begreppet rörelse är starkt förknippat med motoriken (Dessen, 1990).  
 
I rapporten ”Sätt Sverige i rörelse 2001” (Skolverket 2001) som är ett projekt som 
startades 2001 med syfte att tolka och förstå hur lärandet av fysisk aktivitet främjas 
och integreras som en naturlig del av barnens vardag i förskolan/skolan och under 
fritiden. Visar resultaten på att det ser ljust ut för förskolan vad gäller möjligheter till 
rörelse.  Detta resultat utgår utifrån vad pedagogerna anser. 
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Människokroppen är byggd för rörelse och behöver rörelse för att den ska fungera 
(Dessen 1990). Stimuleras barnen till en god rörelseutveckling får de en bättre fysik 
som innefattar all kroppsrörelse. De flesta barn har ett inbyggt behov av rörelse och 
det är också en stor glädje för dem att röra på sig. Barnet upplever en stark glädje när 
det steg för steg utvecklar sin rörelseförmåga, vilket Dessen (1990) menar att man 
kan se när barnet lär sig gå.  Det är framförallt den allsidiga rörelsen som barnet bör 
få ta del av för att utveckla sin kropp. Barnet måste öva på de olika momenten gå, 
springa, hoppa för att de ska lära sig att behärska sina rörelser enligt Ellneby (2007). 
När barnet märker att deras kropp fungerar bra, så ökar detta lusten att hoppa, klättra 
och utföra andra rörelser. När de behärskar sin kropp och sina rörelser stärker detta 
barnet och ger en inre säkerhet som stärker självkänslan (a.a.).  
 

2.2.1 Motorisk utveckling 
 
Ellneby (2007) definierar motorik som en utveckling av rörelse. Från början är 
barnet styrt av medfödda reflexer men utvecklas efter hand till ett barn som medvetet 
kan röra sig och styra sina leder. Att utveckla sin motorik är en lång och arbetsam 
process för det lilla barnet. Alin-Åkerman (1995) definierar motoriken på samma sätt 
som en rörelseutveckling som både omfattar den grövre motoriken och den finare 
motoriken. Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) menar även att i begreppet 
motorik ligger också förmågan att kunna planera och genomföra rörelserna och 
rörelsemönster till rörelsehandlingar. I föreliggande undersökning kommer det att 
läggas stor vikt på den motoriska utvecklingen och de rörelser som barnen utför. 
 
Det synsätt som har varit rådande angående barns motoriska utveckling det senaste 
decenniet är Britta Holles teori (Danielsson, m.fl. 2001).  Holles teori bygger på att 
barnet följer olika utvecklingsfaser i vissa åldrar och att barnet tränar en 
utvecklingsfas för att gå vidare till nästa. Hon har även arbetat fram ett 
observationsschema för barn mellan 0-6 år, men menar att tidsangivelserna är 
genomsnittliga och att det kan förekomma avvikelser (Holle, 1987). Dessen (1990) 
anser att utvecklingen efter ettårsåldern inte kan bygga på att man studerar barnet ur 
ett åldersperspektiv utan att man måste ta hänsyn till barnets miljö. Piaget (1968) 
anser att åldern inte direkt ska översättas i stadier utan att åldersangivelserna som 
förekommer ska ses som ungefärliga. Även Danielsson m.fl. (2001) anser att alla 
barn är unika, utvecklas i olika ordning och i olika takt, men att åldersangivelserna är 
ett bra hjälpmedel om man ska bedöma eventuella avvikelser. 
 
Den motoriska utvecklingen sker utifrån tre utvecklingsprinciper. Inifrån-ut som 
kallas för den proximo-distala utvecklingsprincipen vilket innebär att de centralt 
belägna kroppsdelarna som arm- och benmuskulatur utvecklas först innan barnet får 
kontroll över sina fingrar och tår. Uppifrån-ner som kallas för den chephalo-kaudala 
principen där det börjar med huvudet, via bålen och ner mot fötterna. Den sista 
principen är differentiering och integration som innebär att barnet utgår från de grova 
rörelser som sedan förfinas och blir mer precisa till fullständiga rörelsemönster 
(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993; Ericsson, 2005). 
 
Enligt Mellberg (1993) är de olika stegen i den motoriska utvecklingen tydliga och 
lätta att iaktta. De sker i en bestämd ordning och varje steg i utvecklingen barnet gör 
bygger på det föregående. Varje steg i utvecklingen ska passeras men det går olika 
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fort för alla barn. Enligt Ericsson (2005) tycks barns motoriska utveckling följa ett 
bestämt mönster med vissa stadier eller faser som är ungefär lika för alla barn. Den 
motoriska utvecklingen handlar om att barnen ska lösa de motoriska uppgifterna med 
ständigt större variation och flexibilitet.  Holle (1987) beskriver barnets utveckling 
schematiskt i fyra faser: 
 

• reflexrörelser – detta är en ofrivillig rörelse som framkallas av ett 
sinnesintryck och det är genom reflexerna som barnet får sin första 
erfarenhet. 

 
• symmetriska rörelser – här rör barnet på både armar, ben och kroppen 

samtidigt eftersom barnet inte kan skilja ut enstaka rörelser från varandra. 
 

• viljestyrda rörelser – när barnet börjar bli mer och mer aktivt utvecklas deras 
förmåga att viljemässigt styra sina rörelser. 

 
• automatiserade rörelser – när barnet utför en rörelse tillräckligt ofta leder 

detta till att rörelsen automatiserar, vilket innebär att barnet inte behöver 
tänka på vad det gör. Automatisering av bestämda rörelsemönster benämns 
ofta som koordination. 

 
 

Det bästa för att stimulera barnens motoriska utveckling är att ge barnet tillfälle till 
att röra på sig dagligen och då gärna ute (Ellneby, 2007). Samtidigt som Deli, Bakle 
& Zachopoulou (2006) i sin undersökning kommit fram till att barnet utvecklar och 
förbättrar sin motorik genom ”fri lek”.   
 
Den motoriska utvecklingen börjar från det att barnet är nyfött där barnets 
huvudbalans är det första steget, sedan utvecklas barnet och går igenom att rulla från 
mage till rygg och tvärtom, sitter, ålar, kryper, står med stöd, går med stöd och 
slutligen så går barnet självt (Mellberg, 1993). Enligt Dessen (1990) är kryssmönstret 
ett viktigt utvecklingsskede som barnet tränar när det kryper, dels för att det är ett 
förberedande moment när barnet sedan ska lära sig gå och även för handmotoriken. 
 
Under det andra året utvecklar barnet fler och fler rörelser som ger en bättre 
kroppsuppfattning. Barnet är nyfiket och undersöker omvärlden med alla sina sinnen. 
Barnet har utvecklat sin gång så att det har blivit säkrare på att gå i kuperad terräng, 
barnet springer, hoppar och klättrar (Dessen, 1990).  
 
Under år tre till fyra utvecklas de mer och mer och blir bara säkrare i sina rörelser. 
Rörelserna är smidigare, balansen samt öga-hand koordinationen utvecklas. 
Treåringen börjar cykla på trehjuling, hoppar från stenar och bänkar. I denna ålder 
har böjligheten i lederna utvecklats och barnets balans förfinats. De börjar testa på att 
hoppa på ett ben i denna ålder. I fyraårsåldern handlar det om fart, mod och kraft. 
Trehjulingen körs fort, de klättrar i höga träd, balanserar på sparkcykeln eller på en 
hög mur (Dessen, 1990).  
 
Femåringen kontrollerar sina rörelser bättre, de är smidigare och avväger 
situationerna. Rörelserna börjar nu bli automatiserade så de kan även kombineras 
med fler komplicerade mönster. Det tar tre-fyra år innan processen stå-gå-springa har 
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blivit automatiserad för barnet (Mellberg, 1993; Holle, 1987). Med automatiserade 
rörelser menas att man kan utföra rörelser utan att man funderar eller utan medveten 
uppmärksamhet. Automatiserad blir en rörelse när man tränar och upprepar en 
viljestyrd rörelse. Ett exempel kan vara när barnet ska lära sig cykla där olika 
förmågor behövs som balans att kunna trampa samtidigt som man ska lyssna på 
fröken, för en vuxen fungerar cyklingen automatiskt (Sandborgh-Holmdal & 
Stening, 1993). 
 
Grovmotorik: Grovmotoriken innebär alla stora rörelser som utförs med armarna, 
benen, huvudet och bålens muskler (Nordlund m.fl. 1997).  Grovmotoriken är den 
som utvecklas först. Till grovmotoriska rörelser hör att rulla, åla, krypa, gå, springa, 
hoppa, klättra, balansera, hänga, stödja, kasta. För att barnen ska fortsätta att 
utvecklas är deras tidiga erfarenheter viktiga eftersom erfarenheterna följer med 
barnet i utvecklingen. Det är viktigt att de får upprepa rörelserna ofta och i många 
olika sammanhang och det får de göra i leken (Granberg, 2000). Enligt Ellneby 
(2007) pågår barns grovmotoriska utveckling från födseln till det att barnet är sju år, 
då barnet nästan helt har utvecklat sin motorik.  
 
Finmotorik: Finmotorik är rörelser som utförs med ögonens, talorganens, ansiktets, 
händernas och fötternas muskler (Nordlund m.fl. 1997). Finmotoriken utvecklas 
främst i rörelseaktiviteter där enkla redskap ingår som en naturlig del. Bra sätt för att 
träna och utveckla finmotoriken är att låta barnet leka med bollar av olika storlekar 
och vikt, för det stimulerar handens utveckling och öga, men i leken med bollar 
tränas också de andra sinnena. Även när barnet utför grovmotoriska övningar som att 
klättra tränas finmotoriken eftersom barnet tränar på att gripa samt öga-hand 
koordinationen. Man kan även följa barnets handutveckling med början att barnet 
griper tag i saker till finger och pincettgreppet till att de klarar av att med hjälp av 
tummen röra de andra fingrarna och att tummen är rörlig (Mellberg, 1993). 
 

2.2.2 Senso – motorisk utveckling 
 
Det senso-motoriska stadiet är ett centralt begrepp i Piagets (1896-1980) teori om 
barns kognitiva utveckling. Piaget betonar mognadens roll i utvecklingen, att barnet 
måste få möjlighet att praktiskt utöva rörelserna. Barnet har en egen förmåga att leta 
upp den aktivitet som leder till utveckling men då måste det finnas en 
utvecklingsfrämjande miljö (Ericsson, 2005). Den senso-motoriska utvecklingen är 
det första utvecklingsstadium som barnet går igenom, det sträcker sig från födseln till 
det att barnet är 1 ½ - 2 år (Piaget, 1968). Det senso- motoriska stadiet är ett samband 
mellan perception och motorik. Perceptionen är en förmåga att rätt tolka och 
organisera sinnesintryck och sätta dessa intryck i samband med tidigare erfarenheter 
(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993). De sinnen som har mest betydelse för 
rörelsen är syn, hörsel, det kinestetiska muskelsinnet och det taktila men det 
viktigaste är balansen. Dessa olika sinnen hjälper oss när vi ska utföra olika rörelser 
och ger oss information som vi behöver för att klara av att utföra rörelsen (Jansson & 
Andersson, 2003).  
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2.2.3 Sinnenas betydelse för rörelseutvecklingen  
 
Motorisk utveckling påverkar och påverkas av våra sinnesorgan enligt Ericsson, 
(2005). Alla rörelser börjar med ett sinnesintryck som hjärnan i sin tur styr vidare till 
ett handlande. Mer komplicerade rörelser utför vi med utgångspunkt från våra sinnen 
(Dessen, 1990). Alla sinnen har stor betydelse för barnets kroppsmedvetenhet och 
rörelseförmåga. Sinnena kan delas in i två huvudgrupper, de som ger oss 
upplysningar om omvärlden ”de yttre sinnena” och de som ger oss upplysningar om 
vår egen kropp och kroppsställning i förhållande till omvärlden ”de inre sinnena”. I 
den första huvudgruppen ingår det visuella, auditiva, smak och lukt sinnet. I den 
andra gruppen ingår det kinestetiska och det vestibulära sinnet (Jagtøien, Hansen & 
Annerstedt 2000).  
 
Känselsinnet/taktil perception: Detta sinne är grundläggande för barnets 
välbefinnande och trygghet. Känselsinnet sitter i huden och i slemhinnorna och 
huden har olika slags receptorer för att ta emot förnimmelser av beröring, tryck, 
hetta, kyla, välbehag och smärta. Från första stund tar spädbarnet emot intryck av 
beröring från omgivningen, man rör vid barnets kind, håller det varmt, byter våta 
blöjor. Det är viktigt inte bara för spädbarnet, utan även för äldre barn med närhet 
och beröring. Barn måste uppmuntras till att ta i varandra, i leken kan man locka 
barn till kroppskontakt t.ex. genom brottningslekar eller massage. Förutom den 
känslomässiga upplevelsen av beröring blir barnen också medvetna om sina 
kroppsdelar vilket stärker deras självkänsla och jagupplevelse (Mellberg, 1993; 
Dessen, 1990).  
 
Hörselsinnet/auditiv perception: Enligt Ericsson (2005) innebär hörselsinnet att 
tolka det vi hör. Hörseln utvecklas redan under fostertiden och från den sjätte 
månaden kan barnet höra. Spädbarnet kan efter födseln känna i igen sin mammas och 
pappas röst, samt mammans hjärtljud och rytm (Dessen, 1990). Spädbarnet kan efter 
födseln ta emot ljud, det börjar lyssna till ljud och vrider huvudet och söker med 
blicken efter ljudet. Efter ett tag börjar de härma ljuden och sedan utvecklas de mer 
och mer. De lär sig uppfatta ord, meningar och kan snart prata själva. Hörselsinnet 
kan identifiera ljud, skilja olika ljud åt i styrka, lokalisera ljud, bedöma avstånd till 
ljud, uppfatta och minnas ljud (Mellberg, 1993 och Dessen, 1990). 
 
Synsinnet/visuell perception: Det första barnet lär sig är att följa rörliga föremål 
eller en person med blicken och sedan med huvudet. Barnet måste få kontroll över 
sina ögonmuskler för att kunna rikta blicken. Barn behöver tidigt stimuleras med 
synintryck och få hjälp att uppmärksamma och utveckla sin förståelse för vad det är 
de ser. En god koordination mellan syn och motorik behövs för att barnet ska kunna 
tolka sin omgivning (Mellberg, 1993). Enligt Dessen (1990) kan barnet med 
synsinnet uppfatta form, storlek och färg och med ökad mognadsnivå kan barnet 
sedan särskilja figurer i bakgrunden. Med hjälp av synsinnet kan barnet lyfta fram 
det väsentliga och känna igen och förstå andra genom hur vi rör oss och genom vår 
mimik. Även kroppsspråket utgör en viktig del i barnets utveckling dels för att de 
själva inte pratar mycket utan mer använder sig av kroppsspråket. När barnet rör på 
sig måste det kunna se och registrera vissa svårigheter så att de inte ramlar eller 
hamnar i fara. De måste kunna se avståndet, höjden, bredden, djupet och detta får de 
träna på i sin lek när de springer i kuperad terräng o.s.v. Här spelar utevistelsen en 
stor roll och skogen är väldigt värdefull eftersom det är där barnen får träna på sina 
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förmågor att registrera eventuella svårigheter. När ett barn klättrar eller hoppar får de 
upplevelser om höjd, bredd, djup och då är det viktigt att perceptionen samverkar 
med rörelserna.  
 
Led och muskelsinnet/Kinestetisk perception: Ordet kinestesi kommer från 
grekiskan och betyder ”förnimmelse av rörelse” (Mellberg, 1993). Dessens (1990) 
förklaring är att det står för ”röra” och ”känsel”. Alla våra muskler och leder har 
känselkroppar som registrerar hur en rörelse sker, även om vi blundar kan vi känna 
hur vi utför rörelser. Vi kan med hjälp av detta sinne bestämma hastigheten i 
rörelsen, eller komma ihåg hur tung en viss sak var och hur mycket kraft det behövs 
för att utföra en viss rörelse (Dessen 1990).  
 
Det kinestetiska sinnet utgör den grundläggande informationen för att barnet ska 
kunna planera sina rörelser, barnet måste samordna många rörelser för att utveckla 
sina färdigheter. Det kinestetiska sinnets samverkan med motorik och andra sinnen 
handlar om att veta hur den egna kroppen ser ut och känns. Likaså att veta vad 
kroppsdelarna heter, känna olika tyngd på olika föremål, känna skillnad på spänd och 
avspänd. Känna hur kroppen rör sig och med vilken kraft och med vilken hastighet 
och förstå var i rummet man befinner sig samt att förstå och uppleva olika riktningar 
(Mellberg, 1993).   
 
Vestibularsinnet/balans och rörelsesinnet: Enligt Ericsson (2005) handlar det 
vestibulära sinnet om att kunna tolka impulser om balans. Detta sinne är kopplat med 
barns balansförmåga för att vestibularsinnet informerar barnet om vart det befinner 
sig i förhållande till gravitationen, om det rör på sig eller är stilla, hur fort det 
förflyttar sig och i vilken riktning. När barnet förflyttar sig, snurrar runt, rullar, 
klättrar, hoppar, springer i olika riktningsförändringar eller med snabba stopp 
stimuleras gravitations- och rörelseintrycken.  
 

2.2.4 Balans 
 
Barn har ett stort behov av att öva sitt balanssystem och förmågan att hålla balansen 
främst av tre faktorer: balansorganet, syn och muskel- och ledsinnet.  
Balansförmågan sitter i innerörat och kallas för labyrint på grund av dess form 
(Dessen, 1990).  Balansförmågan styrs av labyrint och vestibularsinnet som aktiveras 
när vätska i innerörats båggångar sätter fart, när huvudet rörs i någon riktning (Holle, 
1978). Synen hjälper oss att se vad som är upp och ner i alla rörelser som innefattar 
balansmomentet. Muskel- och ledsinnet känner musklernas kraft samt kroppens läge 
och rörelse (Dessen, 1990).  
 
Balanskontrollen sker för det mesta utan att man är medveten om det, men tänker 
man själv på att man ska stå på ett ben så är man självklart medveten om det. Det är 
då koncentrationen kommer in för det finns ett nära samband mellan balans och 
koncentration. Känner man sig inte säker på att cykla utan stödhjul måste man 
koncentrera sig samtidigt som man ska försöka hålla balansen. Balanssystemet 
utvecklas långsamt. Det utvecklas även under och efter puberteten och balansen övas 
ständigt för att man till slut ska nå den perfekta automatiseringen som innebär att 
man inte behöver tänka på vad det är man gör, det går så att säga automatiskt. När 
barnet upp till sex år tränar på de grovmotoriska rörelserna, utgör balansen en stor 
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och viktig del. Balansövningar utgör en viktig och underskattad del av den motoriska 
utvecklingen, kanske framförallt för att man inte tänker på balansen utan att den 
sköter sig själv, utan att vi är medvetna om det.  Stimulera balansorganet kan man 
göra genom att låta barnen gunga eller hissa upp dem i luften. Det är framförallt 
samordningen av kroppens rörelser, syn och balansorgan som behöver övas (Dessen, 
1990). Enligt Anderson och Jansson (2003) är balanssinnet vårt viktigaste sinne och 
barnet tränar balansen ständigt genom att gunga, gå balansgång, åka karusell, slå 
kullerbyttor eller i olika situationer där huvudet ändrar lutning. Dålig balans påverkar 
armarnas och händernas rörelser och också den finmotoriska förmågan, vilket sedan 
kan leda till att barnet får svårigheter när det ska skriva. Har barnet balansproblem 
kan dessa förebyggas med hjälp av rörelser med riktnings- och 
hastighetsförändringar (Ericsson, 2005).  
 
 

2.2.5 Koordination  
 
Förmågan för barn att lära sig komplicerade rörelser är stor, men det krävs utvecklad 
balans för att det ska vara möjligt (Nordlund m.fl. 1997). Enligt Ericsson (2005) är 
inte koordinationen något som är medfött utan att det utvecklas när det centrala 
nervsystemet mognar. Koordinationen är väldigt beroende av bland annat det 
kinestetiska sinnen, det taktila sinnet och det visuella sinnet. Varje ny rörelse som 
barnet stöter på måste läras in och sedan upprepas tills det att rörelsen har 
automatiserats. Har barnet lärt sig många rörelser ger detta en bra förutsättning för att 
sedan lättare lära sig nya liknande rörelser. När barnet upprepar sina rörelsemönster 
uppstår till slut välkoordinerade rörelser. För att en rörelse ska bli välkoordinerad 
krävs det ett samarbete mellan perception och motorik för att rörelsen ska ske lätt 
och obesvärat. Koordination kan tränas genom att man upprepar olika rörelsemönster 
i olika sammanhang tills de blir automatiserade. Öga-hand koordinationen kan tränas 
med hjälp av olika handredskap som att t.ex. rulla, kasta eller fånga en liten eller stor 
boll. Öga-hand koordinationen tränar även barnet när det klättrar (Mellberg, 1993). I 
början av barnets utveckling av öga-hand koordination ligger ögat före handen 
genom att barn ser ett föremål innan det griper tag i det, utvecklingen går sedan 
framåt och efterhand avtar synens roll och handen tar mer och mer över (Holle 
1987). God öga-hand och öga-fot koordination har barnet när det med hjälp av sin 
syn kan utföra noggranna och säkra finmotoriska rörelser med händerna och fötterna 
(Jagtøien m.fl. 2000). 
 
 

2.2.6 Grundrörelserna 
 
Det är viktigt att grundrörelserna blir automatiserade så att barnen känner sig trygga, 
vilket leder till att de kan delta i alla typer av lekar och att de utvecklar en bra 
rörelsesäkerhet. När barnet tränar på grundrörelserna utvecklar de olika färdigheter 
som är av betydelse för deras utveckling (Jagtøien m.fl. 2000). 
 
Åla: att ligga på magen eller ryggen och röra sig framåt har en positiv inverkan på 
rörelser i sidled. När barnen ålar på magen utvecklas den diagonala 
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gången/kryssmönster, vilken har stor betydelse när barnet sedan lär sig gå och 
springa.  
 
Krypa: när barnet kryper utvecklas den diagonala gången/kryssmönstret och 
rörelserna påverkar samordningen av böj- och sträckmuskulaturen samt balansen.  
 
Rulla: när ett barn rullar eller snurrar runt stimuleras det vestibulära sinnet och det 
kinestetiska sinnet. Balansförmågan förbättras när barnet börjar behärska rullningen 
eller snurrningen. 
 
Gå: att gå är en viktig funktion att få automatiserad för att det är en så stor del av 
barnet. När barnet tränar på att gå har även detta en positiv inverkan på böj- och 
sträckfunktionen och på balansen. 
 
Springa: att springa är en vidareutveckling av att gå och det kräver balans för att 
vidareutveckla. När barnet springer utvecklas böj- och sträckmuskulaturen i benen.   
 
Klättra: att klättra påverkar förmågan till det diagonala/kryssmönster arbetet och när 
barnet klättrar stärks muskulaturen i ben, armar, rygg och mage. Vid klättring krävs 
det att barnet har samordning av sina kroppsdelar.  
 
Hoppa/landa: även vid hopp och landning krävs det att barnens rörelser är 
samordnade. Böj- och sträckmuskulaturen får träning när barnet hoppar och landar. 
 
Kasta/fånga: att kasta och fånga handlar om att barnet måste kunna samordna öga-
hand. Att kasta kräver olika färdigheter som styrka i armarna och snärt i handleder 
och fingrar. 
 
Sparka/dämpa: att sparka och dämpa en boll handlar om att barnet måste samordna 
öga-fot koordinationen. Här behöver barnet ha en bra balans så att de klarar av att 
hålla balansen på ett ben (Jagtøien m.fl. 2000). 
 
 

2.2.7 Rörelselek  
 
Enligt Dessen (1990) är småbarns lekar oftast rörelselekar och kroppsrörelser och 
dessa är viktiga för hur barnet beter sig i samvaron med andra barn. Granberg (2000) 
menar att i rörelseleken är det motorisk träning som är barnens huvudsakliga 
sysselsättning. Småbarnen behöver en miljö som utmanar och lockar till motorisk 
lek, där de kan träna på att springa, krypa, klättra och hoppa mm. Enligt Insulander 
(1977) är barnets första lek rörelselek och de måste få möjlighet till rörelselek. 
 

Vi måste ge barnen massor av möjligheter till rörelselekar både inne och 
utomhus. Ge barnen chans att springa, klättra, rutscha, åka kana, hänga i linor 
och trapetser och repstegar, cykla runt, runt, dra kärror med och utan last, ta sig 
uppför och nedför, gunga och balansera (Insulander 1977, s 43).  

 
Mellberg (1993) menar att genom rörelselek kan barnet få erfarenhet av sin egen 
kropp och sina egna kroppsdelar, deras möjlighet till rörelse, deras samspel av 
varandra och vad de klarar av och vad de upplever som svårt. Genom rörelseleken 
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får barnet en kunskap om sin egen kropp och även mycket information som barnet 
behöver för att bygga upp en inre bild av sin kropp. Upplevelserna som barnet samlar 
på sig leder till att barnet upplever sig som en individ. Barnet lär sig även att lära 
känna sin omgivning genom rörelseleken och uppleva och utforska rummet. Att röra 
sig på olika sätt eller med olika hastighet gör att barnets upplevelse av rummet 
förändras. Genom rörelseleken tränas barnets grundrörelser eller den så kallade 
grovmotoriska utvecklingen, genom att barnet rullar, ålar, springer, klättrar, hoppar, 
hänger, snurrar, gungar och går. I rörelseleken kan de leka att de är ormar som ålar 
sig eller att de är apor som klättrar i träd. Rörelseleken utvecklar barnets 
rörelsesäkerhet som i sin tur utvecklar barnets förmåga till samordning mellan 
sinnena och rörelserna. Genom barnets experimenterande utvecklas deras 
begreppsbildning. De leker under, över, framför, på, i, högre - lägre osv. I 
rörelseleken utvecklar barnet nya färdigheter tillsammans med andra barn, de känner 
sig tryggare då och vågar gå in i olika lekar med olika kamrater (Mellberg 1993). 
Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) anser att barnet behöver få en allsidig 
träning genom leken vilket citatet nedanför påvisar 
 

Att hoppa rep, hoppa hage, leka tafatt är gamla traditionella sysselsättningar av 
stort värde. Det är viktigt att barnen får en allsidig grovmotorisk träning, det 
räcker inte bara att springa i skogen eller bara syssla med bollspel. Vi måste se 
till att barnen får möjlighet att både springa, bolla, hoppa, klättra, krypa osv. 
(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, s 32) 

 
 

2.3 Lekens betydelse för motorisk utveckling 
 
Här kommer det redovisas hur forskare som b.la. Knutsdotter-Olofsson (1992) och 
Piaget (1896-1980) definierar lek, samt ta upp vad leken betyder för barnet? Även 
vad det finns för olika typer av lekar. Det är barnens lek som kommer vara 
utgångspunkt vid genomförandet av undersökningen.  
 
Birgitta Knutsdotter-Olofsson som forskar om barns lek i förskolan menar att det är 
svårt att beskriva vad ordet lek betyder men hon utgår från Gregory Batesons teori 
när hon vill definiera vad ordet lek betyder  

 
Bateson beskriver lek som en mental inställning, ett förhållningssätt till 
verkligheten, där det som görs, sägs, tänks inte skall tolkas bokstavligt. Det som 
görs, sägs, tänks är inte vad det ser ut att vara, det är lek och skall förklaras 
utifrån lekens intentioner (Knutsdotter - Olofsson, 1992, s 1-2). 

 
Samtidigt som hon själv beskriver leken i motsatser menar hon att leken både är på 
riktigt och på låtsats. Lek innebär både närhet och distans, man kan göra saker på 
riktigt fast under täckmantel av lek samtidigt som man kan göra saker på lek fast det 
ser ut som på riktigt. Lek kan vara både av glädje men även på djupt allvar (a.a.). 
Granberg (2000) menar att leken är småbarns främsta sysselsättning och även deras 
viktigaste källa till kunskap. Det är genom leken som småbarnen lär sig och tar in ny 
kunskap, leken kopplar samman fantasi och verkligheten så att verkligheten med 
fantasins hjälp blir begriplig. Barnet utvecklas genom leken, språkligt, motoriskt, 
kreativt, socialt, känslomässigt och intellektuellt 
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Genom leken utvecklas barns motorik, både grovmotorik och finmotorik. De lär 
sig samordna rörelserna, övar balans och rytm samt tränar finmotorik i ögon, 
händer och fingrar (Granberg 2000, s 58). 

 
Granberg (2000) tar även upp begreppet ”fri lek” som ofta förekommer i förskolans 
värld som ett pedagogiskt inslag i verksamheten. Den ”fria leken” är viktig för 
barnets utveckling och det är viktigt att barnet får leka i fred och ostört. I denna lek 
väljer de frivilligt vad de vill leka, den ”fria leken” uppstår efter barnens egna behov. 
Även Nordlund, Rolander och Larsson (1997) skriver att leken hjälper barnet att 
utveckla sin motorik och i leken får barnet använda alla sina sinnen, leken stimulerar 
barnen till att göra det. I deras spontana lek och rörelse finns en stor förutsättning för 
barnet att få ett livslångt intresse för rörelsen.  Kroppen och fysisk aktivitet är viktiga 
utgångspunkter till lek för barnet samtidigt som olika typer av lek är viktiga områden 
för rörelse och fysisk utveckling. Det är först när barnet behärskar alla 
grundläggande rörelser som det kan delta i all typ av lek och leva ut sitt rörelsebehov 
(Jagtøien m.fl. 2000).   
 

2.3.1 Piagets övningslek 
 
Piaget (1968) skiljer mellan tre olika lekkategorier: övningslek, symbollek och 
regellek. Här nedan kommer det att ges en förklaring på övningsleken som 
inkluderar rörelse och motoriken. Övningsleken är den lek som det kommer att 
läggas vikt vid i detta arbete.  
 
Övningsleken är den tidigaste av alla lekkategorier. Där sinnesintryck och rörelse är 
centrala begrepp, den kan även benämnas som senso-motorisk lek (Jorup & Preisler, 
2001). Nästan all småbarnslek är övningslek, men övningsleken avtar när barnet blir 
äldre och lär sig mer och mer men det följer ändå med hela livet. Det är i denna lek 
som barnet tränar på sina rörelser och balans, barnet klättrar i träd, gungar mm. Det 
är under denna period som barnet övar sina sinnen och sin motorik. Oftast är det vid 
nya leksaker som man kan upptäcka övningsleken. Det kan vara när barnet plockar 
ur alla klossar ur en låda för att sedan lägga i dem igen (Alin-Åkerman, 1995). 
 

 

2.4 Utomhuslek och miljön 
 
I en rapport från Centrum för folkhälsa (2005) presenteras en studie av hur 
förskolegårdar kan påverka barns fysiska aktivitet. Resultat visar att en bra och 
medveten planering av förskolors utemiljö på ett avgörande sätt skulle kunna inverka 
på den fysiska aktiviteten. 
 

En bra utemiljö som motverkar bristen på fysisk aktivitet kan stärka hälsan 
kortsiktigt, och i förlängningen öka förutsättningarna för en god hälsa också 
senare i livet (Boldemann, Dal, Blennow, Wester, Mårtensson, Raustorp & Yuen 
2005, s 11). 

 
Brodin och Lindstrand (2006) har i sin undersökning forskat om utomhusmiljöns lek 
på två förskolor och har uppmärksammat resultat som visar på att utomhusmiljön är 
viktig för barnens mentala hälsa och deras motoriska utveckling. Även Granberg 



15 

(2000) påvisar vikten av att förskolebarnen får spendera mycket tid utomhus. 
Utomhusmiljön ska locka till utforskande lek och träning och genom utomhusmiljön 
stimuleras leken och berikar fantasin. Barnen har större möjlighet till fysiska 
övningar utomhus. Även Grahn (1997) anser att det är viktigt att utomhusmiljön 
uppmuntrar och bjuder på utmaningar som utvecklar de grundläggande 
grovmotoriska rörelserna. För att de ska få träna sin motorik förutom bra redskap 
krävs en bra planerad miljö som måste utformas med tanke på olika aktiviteter men 
även med tanke på barnens säkerhet och ostördhet. Med detta menas att de större 
barnen måste kunna få leka sina lekar utan att det stör de minsta och tvärtom 
(Granberg, 2000). En bra miljö enligt Granberg (2000) är en gård med inspirerande 
lekmaterial och öppna ytor, med kuperad terräng, buskar och undanskymda platser 
som ger barnen en möjlighet till enskildhet och ett ställe att gömma sig på. Miljön 
ger på så vis en möjlighet att springa i och att träna sin motorik och balans när det är 
en kuperad terräng med ojämnt underlag. Det bör även finnas kanter, stockar och 
stenar som barnen kan balansera på. Även Nilsson (1987) värnar om lek utomhus. 
Han menar att det finns så mycket att utforska, många olika saker att komma i 
kontakt med och att naturen inbjuder till lek med så många sinnen.  
 

2.4.1 Lekredskap  
 
Lekredskapen som finns på utomhusgårdarna är anpassade för olika aktiviteter och 
för olika grundläggande motoriska rörelser. Förskolornas gårdar har som oftast fasta 
redskap i form av gungor som gör att de genom att använda dessa tränar sin balans. 
De har även någon form av klätterställning där barnen får träna på sin motorik 
genom att klättra eller kanske hoppa enligt (Granberg 2000). Gagen och Getchell 
(2006) utgår ifrån sin artikel att det är vanligt förekommande att redskapen och 
materialet som finns på gårdarna inte är anpassade till småbarn och att de inte ger 
tillräckligt bra förutsättningar för barnet att utveckla sin motorik. De ger ett exempel 
med en basketkorg som egentligen är anpassad till de riktigt stora barnen, vilket kan 
göra det svårt för de minsta barnen att få ut något av det. I Grahns (1997) avhandling 
visar resultaten på att det är viktigt att utemiljön är utformad så att den passar alla 
barn och alla olika åldrar, detta är även något som Insulander (1977) tar upp.   
 
Norén-Björn m.fl. (1993) som arbetar inom barnmiljörådet presenterar de vanligaste 
lekredskapen på en utomhusgård. De vanligaste redskapen är gungplats, gungbräda, 
snurredskap, linbana, sandlåda, sandhögar, kana, men även att det finns en slänt och 
att det finns tillgång till att klättra vilket de kan göra i fasta klätterredskap eller 
klätterträd. En bra förskolegård ska även ha många olika rum och med detta menas 
att det ska finnas plats för ostörd lek. Lekforskning har visat vikt av att barn ska få 
leka ostört under långa pass i mindre grupper. Det går även att tänka på de fyra 
elementen när man som personal planerar utomhusgården, vinden kan man upptäcka 
med hjälp av en vindflöjel och ibland kanske det behövs vindskydd. Det är bra om 
det finns en eldstad, där man kan grilla och laga mat. Att det både finns soliga platser 
och skuggiga och plats för att leka i sanden eller att man sår och planterar. Tillgång 
till vatten är något som bör finnas för barnen att leka med, i form av kranar, baljor 
och regntunnor. Insulander (1977) tar upp att det bör finnas löst material i olika 
former eftersom barn i allmänhet har haft större glädje och nytta av löst material än 
av de fasta lekredskapen. Det är viktigt att materialet finns lätt tillgängligt för barnen 
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så att de själva kan välja vilka material de vill ha. Materialet bör även ha olika 
svårighetsgrader så att det blir en utmaning för barnen. 
 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Under denna rubrik kommer de begrepp som ska användas för att analysera data att 
sammanfattas och definieras. Det är dessa begrepp som är av speciell betydelse för 
denna studie eftersom de är starkt förknippade med rörelse. 
 
Grovmotoriken är de stora rörelser som utförs med benen, armarna, huvudets och 
bålens muskler. De grovmotoriska rörelserna kallas även för grundrörelser. 
Finmotoriken är de finare rörelser som utförs med ögonen, talorganen, ansiktets, 
händernas och fötternas muskler. Automatiserade blir rörelserna när barnet 
upprepar en rörelse flera gånger, det är viktigt att sträva efter att rörelserna blir 
automatiska för det gör att barnen inte behöver tänka på vilka rörelser de utför, för 
det går så att säga automatiskt. Koordination och automatiserade rörelser är nära 
förknippade med varandra, när en rörelse är koordinerad är den även automatiserad. 
Det finns olika typer av koordination och i detta arbete ligger fokus på öga-hand 
koordination och öga-fot koordination. Balansen utgör en viktig del som barnet 
måste behärska för att de ska kunna utveckla en bra motorik. Alla rörelser börjar med 
ett sinnesintryck och sinnena har stor betydelse för barns utveckling.   
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3 SYFTE 
 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskolans utemiljö kan stimulera 
till barns rörelse och motorik. 
 
Studien utgår från följande frågeställningar: 
 

• Vilka utomhusaktiviteter sysslar barnen med? 
 

• Vilka rörelser förekommer vid de olika utomhusaktiviteterna? 
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4 METOD 
 
I följande avsnitt kommer val av metod att beskrivas samt även urvalsgrupp, 
genomförandet och bearbetningen. En granskning av undersökningens reliabilitet 
och validitet kommer att genomföras samt en närmare titt på det etiska övervägandet. 
 

4.1 Observation 
 
Observation är ett bra hjälpmedel som man kan använda sig av om någon saknar 
verbal förmåga att kunna kommunicera och göra sig hörd, vilket i vissa fall kan vara 
fallet med småbarn. Med observationsmetoden kan man studera olika beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang, i samma stund som de inträffar. Med beteende 
menas inte bara de fysiska handlingarna utan även de känslomässiga och verbala 
uttryck samt relationer mellan individerna (Patel & Davidsson, 2003). Enligt Løkken 
och Søbstad, (1995) handlar observation om att vi ska vara tillräckligt vakna för att 
uppfatta vad som händer i omgivningen. Observation kan utgöra en grund för 
reflektion och fortsatt bearbetning. Men det går inte att observera allt, då ser man allt 
och inget. Därför måste man avgränsa sig och veta vad det är man ska observera.   
 
Patel och Davidsson (2003) anser att nackdelar med observation är att den är dyr och 
tidskrävande. Det som tidigare var en fördel, att man kan studera beteenden i 
naturliga sammanhang kan i vissa fall medföra problem. När vet vi att de beteenden 
som ska observeras är representativa? Det krävs att observatören är tränad och 
verkligen vet vad som ska observeras. Jag har vid ett tidigare tillfälle använt mig av 
barnobservationer i en undersökning vilket medfört lite träning i att observera, men 
fler observations tillfällen skulle behövas för att man ska bli en säkrare observatör. 
En nackdel enligt Løkken och Søbstad (1995) är att det kan vara svårt att observera 
allt, men då är det viktigt att man avgränsar sig. En avgränsning har gjorts genom att 
mitt syfte skrevs ner för att synliggöra vad som skulle observeras. Observationer kan 
genomföras på olika sätt dels kan man i förväg bestämma vilka beteenden och 
skeenden som ska observeras och då arbetar man i förväg fram ett 
observationsschema. Denna typ av observation brukar kallas för en 
strukturerad/systematisk observation (Løkken & Søbstad, 1995). Patel och 
Davidsson (2003) väljer att kalla den för strukturerad. Även den ostrukturerade 
observationsmetoden kräver förberedelser och noggranna övervägande. Vilken 
metod man än väljer kräver det att man ställer sig frågor som: 
 

• Vad skall observeras? 
• Hur skall observationen registreras? 
• Hur skall man som observatör förhålla sig? 

 
Jag har valt att göra ostrukturerade observationer som används i utforskande syfte för 
att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring mitt problemområde. 
Mitt problemområde är hur miljön kan stimulerar till barnens rörelsemöjlighet och 
motorik. Vilka exempel på aktiviteter ger barn rörelseträning? Vid denna typ av 
observation finns inget utprovat observationsschema utan här ska man då försöka att 
registrera allt, vilket tidigare nämnts som omöjligt. Jag kommer ändå att använda 
mig av en form av observationsschema dock inte en kvantitativ metod där man sätter 
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kryss för varje aktivitet och utförd rörelse, utan mer som ett hjälpmedel. Enligt 
Løkken och Søbstad, (1995) behöver man inrikta sig på vissa aspekter av barns 
beteende innan så att man vet vad det är man ska titta på Vid en ostrukturerad 
observation bör nyckelord skrivas ner, eftersom det kan vara svårt att skriva ner 
precis allt som händer. Efter en stunds observerande kan man ta en liten paus och dra 
sig tillbaka och skriva mer utförliga noteringar. Det är viktigt att efter 
observationstillfället kunna sätta sig ner och skriva en fullständig redogörelse av sina 
anteckningar (Patel & Davidsson 2003). Enligt Løkken och Søbstad (1995) kräver 
observationen också tid och utrymme för att man ska kunna bearbeta sitt material så 
fort som möjligt efter den gjorda observationen. Vid observationstillfället kommer 
jag att använda mig av ett löpande protokoll eller loggbok, vilket är den vanligaste 
observationsform i förskolan. Mitt protokoll/loggbok kommer att innehålla plats för 
observation, datum och tid, sedan kommer jag föra ett löpande protokoll under 
observationstillfällena. Utgångspunkten är att man vill få med så mycket som möjligt 
av det som sker just då (Løkken & Søbstad 1995). Jag kommer vara en känd 
observatör dels för att det underlättar när man ska skriva ner sina upptäckter, det kan 
vara svårt att komma ihåg allt om man inte har papper och penna.    
 
 

4.2  Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen är vald efter tillgänglighet. Det är två förskolor som jag 
tidigare har haft kontakt med. Förskolorna har även tidigare använts som ett 
hjälpmedel i min utbildning och det har av personalen och barngruppen upplevts som 
positivt. Den första förskolan är en liten förskola med 8 inskrivna barn, åldern på 
barnen är 1-5 år. Den andra förskolan har 21 barn inskrivna och åldern på barnen 
ligger mellan 3-5 år. Två förskolor valdes för att det skulle bli ett större material att 
arbeta med för att den ena förskolan har väldigt få barn inskrivna. Jag valde förskolor 
där jag kände både personal och barn för jag ansåg att det skulle underlätta min 
observation.   
 
 

4.3 Genomförande 
 
I god tid kontaktades de båda förskolorna om en eventuell medverkan och båda 
förskolorna var positiva till att ställa upp. Observationerna genomfördes på 
förmiddagen efter fruktstunden och innan lunch när barnen i regel går ut på gården. 
Själva observationerna genomfördes under en veckas tid, två dagar på ena förskolan 
och tre dagar på den andra förskolan under ca 30 minuter vid varje tillfälle. 
 
Vid första tillfället valde jag att komma lite tidigare till förskolan för att kunna vara 
lite med barnen innan jag genomförde observationen. Först genomfördes en 
observation utan anteckningsblock och penna, efter en stund gick jag in och hämtade 
anteckningsblocket och passade då på att skriva ner det som hittills hade observerats. 
Sedan tog jag med mig blocket ut. Jag höll mig i närheten där barnen lekte hela tiden, 
de var samlade på samma ställe vilket underlättade observationen. Efter 
observationen sammanställdes mitt material utifrån de stödord som skrivits. Jag 
skrev ner vad som hände i situation noggrant och försökte sedan hitta olika rörelser 
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som barnen tränade på. Detta var min första observation och den användes som ett 
litet test, för att man som observatör är väldigt ovan så ville jag få syn på vad det är 
man behöver titta på. Till nästa observationstillfälle valde jag att använda mig av ett 
mindre anteckningsblock för att det skulle underlätta och inte synas lika mycket som 
det stora blocket gjorde. Nu var jag placerad mitt i gården till en början men fick 
ändå röra mig runt för att skulle kunna se allt. Observationerna varade ca 15 minuter 
i taget, därefter togs en paus för att skriva ner lite mer utförligt och fundera på om det 
var något som hade glömts bort eller missats. Ytterligare en 15 minuters 
observationsperiod genomfördes. Efter den sista observationsperioden skrev jag ner 
utförligt vad det var som hade observerat.  
 
 

4.4  Databearbetning 
 
När man samlat in data till en undersökning behöver man bearbeta materialet för att 
det ska få mening och innebörd samt så att den som utför undersökningen kan 
besvara sina frågor. Det finns två olika sätt att göra detta på genom kvantitativ 
bearbetning och kvalitativ bearbetning (Patel & Davidsson, 2003). Jag har valt att 
använda mig av en kvalitativ bearbetning. När en kvalitativ bearbetning genomförs 
arbetar man med ett text material, vilket ofta förekommer om man genomför en 
observation. Det är bra om man gör löpande analyser när man arbetar med en 
kvalitativ undersökning, utförs löpande analyser kan detta ge tips och idéer på hur 
arbetet kan fortskrida. Kan man sedan påbörja analysen när observationen är i färskt 
minne är detta en fördel. Inför den slutliga bearbetningen är det viktigt att det finns 
gott om tid att kunna sätta sig ner och läsa igenom sina texter flera gånger. I 
slutprodukten kan det även vara bra att redovisa och beskriva miljön och de olika 
situationerna (Patel & Davidsson, 2003). Det är viktigt att efter observationstillfället 
kunna sätta sig ner och skriva en fullständig redogörelse av sina anteckningar vilket 
även Løkken och Søbstad (1995) påpekar.  
 

4.5 Etiska överväganden 
 
I god tid kontaktades de olika förskolorna och de gav sitt godkännande till 
observationen.  Syftet med observationerna förklarades och de blev informerade om 
att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Jag hade även tidigare 
skrivit under tystnadsplikt på de båda förskolorna och berättat att barnens namn eller 
förskolans namn inte kommer att nämnas i studien. De båda förskolorna och jag själv 
ansåg att det inte var nödvändigt med samtycke från föräldrar då undersökningen inte 
är av etiskt känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2008).  
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4.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet betyder trovärdigheten i det arbete som har utförts (Patel & Davidsson, 
2003). Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur förskolans utemiljö 
stimulerar till barns rörelse och motorik. Men även att ge exempel på vilka aktiviteter 
som innebär rörelseträning. Jag anser att observationerna jag genomförde gjorde det 
möjligt att få syn på detta. Observationen genomfördes på två olika förskolor, där jag 
observerade barnens val av aktiviteter utan tanke på ålder eller kön. Något som kan 
sänka trovärdigheten är att jag som observatör är oerfaren både vid observations 
situationer men även vid bearbetningen av mitt material. Det kan alltid finnas en risk 
att man har med sina egna tolkningar när man är ute och observerar samt vid 
bearbetningen av materialet. 
 
Validiteten i arbetet innebär att vi mäter det vi verkligen har till avsikt att mäta. Vid 
en kvalitativ studie kan det vara svårt att mäta validitet, menar Patel och Davidsson 
(2003), eftersom kvalitativa undersökningar bygger på människor och deras 
beteende. Jag anser att jag har undersökt mitt syfte genom mitt val av metod. Det 
skulle vara intressant att se om det blev liknande resultat om observationsstudien 
genomfördes under andra årstider. För att se om resultaten skulle skilja sig åt 
beroende på när på året man genomför studien. Sedan kan man även ifrågasätta om 
man verkligen observerade det man skulle eftersom man påverkas av omgivningen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

5 RESULTAT 
 
Kapitlet presenterar de resultat som kommit fram genom bearbetning av de 
barnobservationer som jag har genomfört. De exempel på aktiviteter som utgör 
kategorierna är valda för att det var dessa aktiviteter som var mest iögonfallande. 
Detta innebär inte att barnen bara får rörelseträning vid dessa aktiviteter, för de är 
bara några exempel på aktiviteter som jag har uppmärksammat att barnen gör.  Fokus 
ligger på fyra antal aktiviteter som dominerade i data.  Observationerna kommer att 
redovisas i löpande text i textrutor för att tydligt synliggöra observationen. Barnens 
namn i observationen är fingerade. 
 

5.1 Klätteraktivitet 
 
I den här kategorin framträder situationer där barnen klättrar. Klätteraktivitet i någon 
form var något som barnen gjorde när jag observerade dem. Det förekom vid olika 
platser på gården där barnen klättrade bl. a. vid rutschkanan, klätterträdet, ett berg 
och när barnen skulle klättra upp för gungan.  
 
Klättring vid rutschkanan 
 
Barnen leker vid rutschkanan, det är en rätt så brant rutschkana cirka två meter hög.  
Med en stege som barnen måste klättra upp för, för att de ska kunna åka ner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wille börjar klättra upp för stegen med säkra steg, när han kommit ungefär 
halvvägs uppför stegen vänder han sig om och säger till Nellie, Liam och Elsa som 
står i kö att de kan börja klättra nu. Sedan fortsätter Wille att klättra uppför stegen. 
När han kommer upp på kanan sätter han sig ner och åker ner och hamnar i 
sanden. Han ställer sig sedan upp och springer till stegen igen. Nellie, Liam och 
Elsa klättrar efter och åker sedan ner och går eller springer tillbaka till stegen. 
Detta upprepas flera gånger, de klättrar, åker ner, springer/går tillbaka, klättrar och 
åker ner. Vissa av barnen klättrar snabbare och säkrare än de andra, medan de 
andra klättrar lite mer försiktigt och inte lika snabbt. De tittar sig omkring 
samtidigt som de klättrar och stojar och skrattar samtidigt som de klättrar. Barnen 
använder sig av både sina händer och fötter när de klättrar, de håller i med 
händerna i kanten på stegen för att de inte ska tappa balansen, för varje steg de tar 
med fötterna flyttas händerna ett steg. Elsa tittar på varje steg innan hon placerar 
sina fötter på steget för att försäkra sig om att hon sätter foten rätt, medan de andra 
barnen inte behöver titta vart de sätter ner sina fötter. När Liv ett av de yngre 
barnen bestämmer sig för att hon också vill åka, får en i personalen stå bredvid och 
vara beredd i fall att nu Liv skulle råka ramla ner när hon klättrar. Liv tar långsamt 
och staplande ett ben i taget och tittar noga på varje stegpinne innan hon sätter ner 
foten. Det går inte fort för barnet att klättra men det kommer slutligen upp till 
toppen och det ser verkligen lyckligt och stolt ut. 
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Situationen ovan visar att klättring är en aktivitet som förekommer när barnet leker 
vid rutschkanan. Barnen måste klara av att klättra upp för en brant stege för att kunna 
åka ner vilket inte är ett hinder för barnen, trots att de även har overaller på sig vilket 
kan hindra deras rörelser. Eftersom stegen är brant krävs en viss säkerhet i barnens 
rörelse och en viss balans. Vissa barn klättrar snabbt och säkert och andra lite 
långsammare. De barn som klättrar snabbare och säkrare har bättre kontroll över sina 
motoriska rörelser både de grov- och finmotoriska rörelserna och de koordinerar och 
samordnar sina rörelser vilket underlättar i klättringen. En del av barnen behöver 
använda ögonen mer än andra för att titta vart de sätter ner fötterna på stegen, vilket 
kan tolkas som att deras öga-fot koordination behöver mer träning för att den ska bli 
automatiserad. De använder olika delar av sin kropp när de klättrar men de delar som 
arbetar mest är benen och armarna. När de klättrar får de en bra träning på 
diagonalmönstret/kryssmönstret, samt att barnen tränar på att koordinera sina rörelser 
både öga-hand och öga fot koordinationen.  
  
 
Klättring i trädet 
 
Klätterträdet är en annan aktivitet där barnen ofta är och klättrar. Personalen har 
sågat av några grenar och anpassat så att klättring i trädet ska underlätta för barnen 
men det skall även tilläggas att det inte är ett alldeles lätt träd att klättra i.   
 
Det är många barn som vill klättra denna dag, det är bara en som kan klättra upp i 
taget eftersom det inte finns så många bra klättergrenar. Lina klättrar uppför trädet 
och klättrar rätt så högt upp. Sedan sätter hon sig ner på en gren och väntar på att 
Alex, Vera, Adam och Johan ska komma upp. Barnen använder sig av sina armar 
och ben när de klättrar, armarna för att hålla i sig och de drar sig upp med armarna. 
Benen placerar de på de olika grenarna och skjuter ifrån för att komma upp till nästa 
gren. De tittar på de olika grenarna och väljer vilka som är bäst att klättra på. Efter 
ett tag sitter det många barn uppe i trädet och flera barn på samma gren, vilket 
innebär att vissa barn inte har så mycket att hålla sig i, förutom i den gren som de 
sitter på, men det fungerar bra tills Adam vill klättra ner. Adam kommer inte ner för 
de andra barnen sitter i vägen och detta betyder att även de måste klättra ner för att 
Adam ska kunna komma ner. Efter lite problem med detta får en i personalen komma 
och säga till att Vera och Alex måste klättra ner. Tillslut så är Adam nere på marken 
igen genom att han har klättrat ner. Adam klättrar bakåt med fötterna först och söker 
med fötterna och ögonen för att hitta grenar att sätta fötterna på.  
 
 
I denna situation måste barnet behärska klätterrörelserna bättre. I denna situation är 
min tolkning att det inte är så enkelt att klättra uppför trädet. Det kräver att barnen 
har en bra kontroll på sina rörelser och en bra balans eftersom det inte finns lika 
mycket att hålla sig i. I denna situation klättrar de inte med att ta ett steg i taget utan 
här arbetar de med att ta stora kliv upp till en gren eller att de behöver sträcka sig 
långt för att nå en gren de kan hålla fast i. Eftersom det är många barn samtidigt i 
trädet får flera barn sitta på samma grenar och det finns inte mycket att hålla sig i 
vilket kräver en god balans. 
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Klättring vid berget 
 
Några andra barn leker vid ett berg på utomhusgården, ett barn bestämmer sig för att 
klättra upp för berget. Berget är inte så stort eller högt men barnet vill klättra upp 
med både en hink och spade i ena handen. Det betyder att barnet endast har en hand 
tillgänglig att ta hjälp av när det ska klättra upp.  
 
Julia tittar sig omkring och funderar på hur hon på bästa sätt ska komma upp. Hon 
testar först att ta ett stort kliv upp på berget med sin ena fot där berget har sin lägsta 
punkt, men hon klarar inte av att komma upp på detta vis. Julia kliver ner igen och 
bestämmer sig för att försöka med händerna först trots att hon bara kan använda sig 
av sin ena hand. Hon tar även hjälp av den andra handen trots att hon håller i både en 
hink och en spade. Julia lyckas trots detta att ta sig upp med händerna först och sedan 
med sitt ena knä upp för berget. När hon kommit upp på den lägsta punkten kryper 
hon sedan upp till mitten av berget och sätter sig sedan där och ser nöjd ut. Efter 
kommer Zack och Hanna som också vill klättra upp. De stod bredvid och tittade på 
hur Julia gjorde och gör nu likadant för att komma upp. Hanna får hjälp med en putt i 
rumpan av John som står bakom, sedan ställer sig Hanna upp och går upp till den 
högsta punkten av berget.  
 
 
Detta är en tredje klättersituation men nu klättrar då barnet upp på ett berg. En 
tolkning är att detta är en enklare uppgift, för att berget är stort och det finns mycket 
att klättra upp på. Samtidigt kan man se en svårighet eftersom det inte finns ett enkelt 
sätt att komma upp på som det kan göra vid rutschkanan eller vid trädet, som mer är 
situationer som är gjorda för att klättra i. När barnet testar och sättet upp ena foten på 
berget i hopp om att komma upp tolkar jag detta som att barnet inte har tillräckligt 
med kraft i benet för att komma upp eller inte tillräckligt god balans för att klara 
detta. Barnet lyckas ändå komma upp trots att det inte har sina händer fria. Trots 
vissa problem som barnet upplever när det ska klättra upp för berget ger det inte upp 
utan testar olika sätt att komma upp på. De andra barnen som stod och tittade när det 
andra barnet klättrade upp fick god hjälp genom att stå och titta. Vilket underlättade 
när de sedan skulle klättra upp, hade de inte stått bredvid och tittat kanske de skulle 
ha haft det svårare att själva komma upp.  
 
 
Klättring på gungan 
 
När barnen ska gunga kräver det att de måste kunna klättra upp på gungan själva, för 
personalen lyfter inte upp några barn på grund av risk för skador i nacke och rygg. 
 
Klara och Jim har bestämt sig för att gunga och de vill gunga tillsammans. Klara 
väljer att gå under gungan och kryper upp i hålet och sätter upp ena foten i hålet och 
håller i händerna i kedjorna och drar sig på så vis upp.  När hon kommit upp på 
gungan måste hon vända sig om för att kunna sätta sig, vilket blir lite krångligt men 
hon lyckas och sätter sig ner på gungan. Jim gör på ett annat sätt han sätter upp sitt 
ena knä på gungan och håller i händerna i kedjorna och drar sig med hjälp av 
armarna och sitt knä upp stående på gungan. Ella får försöka flera gånger innan hon 
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lyckas komma upp på gungan även hon använder sig av metoden att krypa under 
gungan. 
 
 
De flesta av barnen som gungar klarar av att klättra upp utan några större problem. 
Det finns även de som har lite svårare med att komma upp. Barnens rörelse måste 
vara tillräckligt bra och utvecklade för att de ska kunna klättra upp för gungan 
eftersom de inte får någon hjälp av personalen. Barnen klättar upp på olika sätt på 
gungan, jag tolkar det som att ett av barnen har mer böjlighet i benen eftersom det 
lyckas böja benet och få upp sitt knä på gungan. Detta barn klättrar snabbare upp än 
det andra vilket kan handla om att det är ett snabbare och effektivare sätt att klättra 
upp för gungan på. Det andra barnet lyckas göra en vändning stående på gungan 
vilket kräver en god balans och koordination. Denna situation visar på att det finns 
olika sätt att klättra uppför gungan på och inget sätt behöver vara sämre än något 
annat. 
  
 

5.2 Cykelaktivitet 
 
I den här kategorin använder sig barnen av cyklarna som finns på utomhusgården 
och trampar runt på. Cyklarna används på lite olika sätt. Det är många av barnen som 
väljer en cykelaktivitet. På förskolan finns det trehjulingar, sparkcyklar och även 
cyklar där barnen kan skjutsa varandra på. 
 
Det finns en asfalterad väg som går som en bana runt gården. Där cyklar barnen runt 
och runt, där brukar de även ha cykeltävlingar. De använder sig av olika hastigheter 
när de trampar runt på cykeln, vissa trampar väldigt fort medan andra tar det lugnare. 
Barnen ser sig om när de cyklar för att inte krocka.  Det finns även öppna asfalterade 
ytor där barnen cyklar, men de cyklar även i sanden och uppför en slänt som finns 
belägen på gården. Det innebär att de cyklar på olika underlag hela tiden och att det 
inte bara är en jämn och slät yta utan det finns även ojämna ytor och det går både 
uppför och nedför. För Kim går det enkelt att cykla uppför men för en del andra barn 
innebär detta svårigheter, så de får gå av cykeln och leda den uppför slänten. När de 
kommit upp för slänten åker de nedför i full fart. Kim, Robin och Maja håller upp 
benen i luften medan Erika och Leo håller kvar fötterna på tramporna och hjälper till 
att trampa. När de cyklar nedför slänten stjälper Erikas cykel så det är nära att hon 
ramlar men hon lyckas få ner sina fötter och kan på så vis balansera upp cykeln igen.   
Trehjulingarna användas även till sparkcyklar, då ställer sig barnen bak på cykeln 
och sparkar för att få fart. Vissa barn stegrar med cyklarna. Leo vill testa de vanliga 
sparkcyklarna där man ska stå med ett ben på cykeln och sparka med det andra, Leo 
får inte upp någon ordentlig fart utan stakar sig mest fram. Molly och Jakob hämtar 
vagnar/kärror till cyklarna och hakar på och trampar runt, runt och runt på den 
asfalterade vägen och gör billjud med munnen. Efter ett tag cyklar de bort till 
sandlådan och fyller på sand i vagnarna/kärrorna och cyklar i väg till den andra 
sandlådan. De bestämmer sig för att backa med cyklarna så att vagnen/kärran ska 
komma närmast sandlådan och så tömmer de ut sanden i sandlådan. När de tröttnat 
på sina vagnar/kärror cyklar de bort mot förrådet och ställer in vagnen/kärran och tar 
ut en cykel som en kan sitta som passagerare där bak. De turas sedan om att skjutsa 
varandra runt på gården. Efter ett tag vill Sam åka med och han kliver på, så Jakob 
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som trampar får kämpa på ordentligt. Efter ett tag orkar han inte trampa mer så Hans 
får komma och han puttar på bak på cykeln.  
  
 
Barnen cyklar mycket på förskolan och de får lära sig att cykla på olika underlag 
eftersom de cyklar på både asfalt, sand och i kuperad terräng.  När barnet som testar 
på de vanliga sparkcyklarna inte lyckas få upp någon fart kan detta betyda att barnet 
har vissa problem med balansen. Eftersom det kräver att barnet måste kunna stå 
stadigt på ett ben och sparka med det andra. När barnet använder sig av sparkcykeln 
är det olika moment som sker samtidigt. Barnet måste hålla balansen och även röra 
det andra benet samtidigt som det även måste svänga och se sig omkring. Det kan 
också vara så att barnet behöver mer träning på att använda sparkcykeln. Träning gör 
att barnet blir säkrare och säkrare. Det barn som har problem när cykeln håller på att 
ramla i slänten visar på bra balans med hela kroppen eftersom barnet lyckas få 
kontroll på situationen. För barnet som får kämpa med att trampa när det kommer ett 
till barn och sätter sig visar på att det blir för tungt att trampa. Det kan tolkas som att 
barnet inte har tillräckligt med kraft i benen för att orka trampa. Barnen använder sig 
mycket av benen och de grovmotoriska rörelserna när de cyklar, men de tränar inte 
på sin balans som barn gör när de cyklar eftersom de cyklar på en trehjuling.  
 
 

5.3 Sandlådeaktivitet 
 
Inom denna kategori sysslar barnen med någon form av aktivitet i sandlådan. Vid 
sandlådeaktiviteten förekom mycket lek med olika leksaker som tillhör sandlådan 
som spadar, hinkar, bilar i olika storlekar och former.  
 
Sand och vattenlek 
 
Det har regnat hela morgonen så att det har bildats en vattenpöl precis bredvid 
sandlådan. Emma, Lisa och Erik lekte i vattenpölen, de gräver i sanden med stora 
och små spadar och kastar sedan ner sanden i vattnet så att det skvätter vatten, de 
skrattar och fortsätter att kasta sand. De bestämmer sig för att de skulle bygga en bro 
i vattnet så att de ska kunna gå på den för att komma över till andra sidan. Emma och 
Erik fyller hinkar med sand och Lisa använder sin spade för att hälla sand i vattnet. 
Sedan plattar de ut sanden, när de anser att bron är färdig testar de att balansera för 
att se om den håller. De går med försiktiga steg på sanden och håller ut armarna. 
Efter ett tag hämtar de hinkar och häller i vatten i hinkarna med hjälp av spadarna. 
Sedan häller de sand i hinkarna och gör ”geggamoja”. Barnen förklarar att de gjorde 
”oboy” och kladdkaka. I sandlådan gör barnen mycket tårtor och småkakor med 
hjälp av olika formar. Vissa barn lyckas få behålla sanden i sina formar när de vänder 
på kakorna andra lyckas inte.  
 
 
Här använder barnen sina kroppar, speciellt armarna när de gräver men även när de 
kastar i väg sanden. De har en precision i armrörelserna när de kastar i väg sanden i 
vattnet. Skulle de inte ha det skulle sanden troligtvis hamna överallt. De använder 
finmotoriska rörelser de griper och greppar spadarna när de gräver i sanden. Även 
när de ska vända på sandkakorna det kan vara en stor svårighet för barnen att få 
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sanden att stanna kvar i formen. Öga-hand koordinationen arbetar när de ska lägga i 
sanden i formarna. När barnen går balans på ”sandbron” som de byggt över vattnet 
håller de ut armarna som man oftast brukar göra när man ska gå balans. Min tolkning 
är att barnen mest gör så för att de är vana vid att göra så. Eftersom det inte var 
någon hög bro och den var rätt så bred så skulle barnen klara det utan att behöva ha 
armarna som hjälpmedel. Balansmomentet som barnen genomförde vid denna 
aktivitet var inte av det svårare slaget. Barnen gick på marken och som tidigare 
noterat var bron inget svårt moment, men det märktes att de tog hänsyn till att de 
gick genom vattnet och inte ville bli blöta.  
 
 
Bygga hus och köra bil   
 
Lova, Wallis och Becka bygger sandslott som de förklarar att de ska bo i. De hämtar 
traktorer och lastbilar som de kör runt med i sandlådan och gör traktorljud. Med 
skopan plogar Becka undan sanden till högar som sedan skulle bli flera hus. Lova 
och Wallis använder sig av stora spadar för att bygga hus, de häller i sanden i hinkar 
och bär bort till platsen där husen ska byggas. De kånkar och bär på hinkarna sedan 
tömmer de ut sanden och plattar till med spadarna när de är nöjda med storleken. De 
hämtar sedan småbilar som de parkerar vid huset, sedan kör de omkring med 
småbilarna i sanden. De förflyttar sig genom att krypa och hasa sig fram i sanden.  
Sanna och Martin bestämmer sig för att de ska leta efter skatter i sanden så de går 
och hämtar varsin stor plastspade och börjar gräva och gräva. De bestämmer sig för 
att gräva djupa gropar eftersom det är där skatterna finns. De kämpar på i den blöta 
sanden, de trycker ner spadarna i sanden och gräver upp mycket sand. De står först 
upp men eftersom de kommer djupare och djupare ner i sanden måste de sätta sig 
ner. De byter till små spadar och börjar gräva, de får böja sig ner i hålet för att nå. 
När de anser att de har grävt färdigt har de glömt bort att de skulle leta efter skatter 
så istället sätter sig Sanna över hålet och leker att det är en potta, hon gör pruttljud 
och skrattar. Mimmi vill också ha en potta så hon börjar gräva ett eget hål i sanden 
och härmar sedan Sanna.  
 
 
I denna sandaktivitet förflyttar sig barnen mycket runt i sanden genom att de kryper 
eller hasar sig runt när de kör runt på sina leksaker. De använder sig av finmotoriska 
rörelser. De använder sina händer mycket när de leker i sandlådan, de håller i olika 
stora spadar och gräver i sanden och öser ner sanden i hinkar och gör traktorljud med 
munnen. Det blir även grovmotoriska rörelser när barnen kryper runt och gräver sina 
djupa hål i sanden.  Detta är ju en relativt lugn aktivitet om man ska jämföra med att 
springa eller klättra men det är ändå en aktivitet där barnen får träna på rörelser även 
om det är mindre rörelser som barnet utför. 
 
 

5.4 Spring- och hopp aktivitet 
 
Situationerna som har knutits till denna kategori är aktiviteter där barnen springer 
och hoppar mycket. 
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Springsituation 
 
Det är en grupp barn som leker tillsammans, de har svårt att bestämma sig vart och 
vad de ska leka men det blir i alla fall en form av springlek. När de ska till gårdens 
olika ställen springer de och det är på alla olika underlag som på asfalten, gräset, 
sanden, uppför och nedför slänten. De stöter på olika hinder som barn, träd och 
stenar, så de får ändra springriktning och det blir snabba stopp och starter.  
 
Ebba springer först med en sådan snabbhet att Albin och Tim inte hinner i fatt. Så det 
blir en ”fångalek” utav detta, Albin och Tim försöker springa i fatt och fånga Ebba.  
Tillslut tröttnar Ebba och Albin och Tim kan fånga henne. De fortsätter att leka och 
springer upp på slänten, där det finns stenar med ett litet mellanrum de börjar hoppa 
upp på den första stenen och hoppar sedan till nästa och nästa, Ebba tappar balansen 
och ramlar men reser sig sedan upp och fortsätter hoppa. 
 
Barnen springer med säkra steg över gården vilket kan tolkas som att de har 
automatiserat sina rörelser och blivit säkra i denna rörelse. De andra barnen lyckas 
inte få tag i barnet som de jagar eftersom barnet är för snabbt i vändningarna och gör 
oväntade stopp som de andra barnen inte är med på. Det kan tyda på att detta barn 
ligger ett steg före i tanken hela tiden och har en utvecklad motorik som gör att den 
klarar av att göra snabba oväntade stopp och vändningar. De springer på olika 
underlag vilket kan tyda på att de att de behärskar sina rörelser och även i kuperad 
terräng. Som kan innebära vissa hinder eller svårigheter för barnen om de nu inte 
behärskar sina rörelser. Barnet som ramlar när det ska hoppa mellan stenarna tar det 
inte så hårt utan gör ett nytt försök. Anledningen till att barnet ramlade behöver inte 
betyda att det på något sätt har motoriska problem, alla barn snubblar och ramlar 
någon gång.  
 
 
Leka häst 
 
Några barn bestämmer sig för att leka häst. Ett av barnen ska vara häst och det andra 
barnet ska vara skötaren så de delar upp sig i par på två och två, men ett barn blir 
över så det får också vara skötare. 
 
Eddie plockar fram hopprep som han använder som rep och grimma och binder fast 
detta på Tea som ska vara häst, sedan får Eddie hålla i repet och bestämmer åt vilket 
håll Tea ska springa. Eddie och Tea springer runt på skolgården både på asfalten, 
gräset, i sanden och gör hästljud när de springer runt. När de har sprungit ett tag ska 
de hoppträna och tar fram en soppborste som hinder och nu är både Eddie och Tea 
hästar och turas om att hoppa över hindret. De springer, galopperar fram mot hindret 
och hoppar över, men det är inget högt hinder som de hoppar över. Det kommer fler 
barn som vill vara med och hoppa och efter ett tag vill de att hindret ska bli högre så 
de binder fast den ena hopprepsänden i ett trappräcke och i den andra änden av 
hopprepet får ett barn hålla och bestämma vilken höjd det ska vara, men de andra 
barnen får vara med och tycka. De måste ta sats i sanden och akta sig för sandlådans 
lilla kant när de tar sats och springer fram emot hindret. En del klarar av att hoppa 
över utan problem, medan andra barn saktar ner farten ordentligt och nästan 
går/hoppar över. Sedan turas de om att hålla i repet så att alla får vara med och 
hoppa.  
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Barnen som leker häst både springer och galopperar runt på gården. De använder sig 
av grov motoriska rörelser när de springer och även sedan när de hoppar. När barnen 
ska hoppa över hindret finns det de barn som saktar ner väldigt mycket innan hindret 
och nästan går över hindret i stället för att hoppa. Det kan tyda på att de inte har 
automatiserat sina rörelser så att de kan hoppa över. Här får barnen träning i öga-fot 
koordinationen eftersom de måste titta på hindret samtidigt som de hoppar över.  Här 
kommer det in olika moment som barnet måste behärska samtidigt. Att springa i 
sanden som är mjuk och ojämn, akta sig för kanten som finns runt sandlådan, få upp 
farten, se hindret och sedan koordinera kroppen så att de kan utföra hoppmomentet. I 
denna situation är det barnet som springer först som avgör hur fort de ska springa 
vilket kräver av barnet som håller i repet eller tyglarna att de kan hänga med i samma 
fart, annars måste det släppa taget. Barnet som höll i repet/tyglarna sa till att det 
andra barnet inte fick springa så fort.   
 
I situationerna ovan visade det sig att barnen hade olika aktiviteter där de sprang eller 
hoppade en hel del. Det som märktes på observationerna var att barn gärna springer 
vart de än ska. De springer till olika aktiviteter eller redskap på gården. När de 
springer hoppar de över saker eller över hinder i form av kanter. De hoppar gärna till 
och från stenarna som finns i slänten. 
 
 

5.5 Slutsats av resultat 
 
De olika kategorier som jag fann efter bearbetning av mina observationer var 
klätteraktivitet, cykelaktivitet, sandlådeaktivitet och spring- och hopp aktivitet. Min 
tolkning och min slutsats är att vid dessa olika aktiviteter förekommer det olika 
rörelser som barnen utför med hjälp av sin kropp. Vissa rörelser återfinns vid olika 
aktiviteter och upprepas flera gånger fast att de kanske visar sig på olika sätt. 
Resultatet påvisar även en viss skillnad i vad barn klarar av och vad barnen inte 
klarar av, men vad det beror på är inget som det kommer att läggas vikt på i detta 
arbete men det är något som man ser utifrån observationerna. Barn väljer även att 
utföra rörelserna på olika sätt vilket visar sig när barnen ska klättra uppför gungan 
och det finns inga rätt eller fel i det. Vissa barn har automatiserat sina rörelser andra 
inte vilket som sagt vad kan bero på olika saker.   
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur förskolans utemiljö kan stimulera 
till barns rörelse och motorik. Forskning visar att rörelse och motorisk utveckling är 
en viktig del i barns utveckling. Under rubriken diskussion kommer teoretikers 
perspektiv att jämföras och diskuteras utifrån resultaten från observationerna  samt 
mina egna tankar och erfarenheter.  
 
Min tolkning av resultaten från observationsstudien är att barnen rör på sig vid de 
olika aktiviteterna och att de tränar på olika rörelser vid de olika aktiviteterna, vilket 
resultaten pekar på. Men det ska även tilläggas att de rörelser barnen tränar på delvis 
är samma men att de även skiljer sig åt vid de olika aktiviteterna. Utomhusmiljön 
spelar en roll när det gäller vilken rörelse barnen får anser jag, vilket jag även får 
stöd i hos flera forskare. En av de är Mellberg (1993) som menar att småbarnen 
behöver en miljö som utmanar och lockar till motorisk lek, där de kan träna på att 
springa, krypa, klättra och hoppa. Det kan kopplas till mina resultat som påvisar att 
barnen vid dessa olika aktiviteter får just träna på dessa rörelser. Det förekommer 
även andra rörelser som även de är viktiga för barns motoriska utveckling.  
 

6.1 Rörelser som barnen använder sig av vid de olika 
aktiviteterna 

 
Vid de olika aktiviteterna kan man se att barnen i stora drag tränar på att klättra, 
springa, hoppa, cykla, gå och att de använder sig av sina händer mycket när de leker i 
sandlådan. De rörelser som barnen utför vid dessa olika aktiviteter är grundrörelser 
som är viktiga för barnen att utveckla enligt Jagtøien m.fl. (2000). Förutom 
grundrörelserna använder och tränar barnen även på finmotoriken speciellt då vid 
sandlådeaktiviteten. Där rörelserna de utför, utförs med hjälp av händerna och 
fingrarna när barnen kör runt med bilar, håller i spadar och öser i sanden i hinkar 
eller formar. Grundrörelserna är viktiga för att barnen i fortsättningen ska kunna 
behärska olika lekar, men även för att det ger en förutsättning för en fortsatt bra 
utveckling (a.a.). 
 
 Balansen är även det något som barnet tränar på vid de olika aktiviteterna och som 
återkommer flera gånger. Enligt Mellberg (1993) tränas balansen när barnet utför 
grovmotoriska rörelser samt att balansen är viktig och bra för barnen att träna på. 
Enligt Jansson och Andersson (2003) tränas balansen när barnets huvud ändrar 
lutning, vilket förekommer när barnen springer runt på gården. Även när barnen 
klättrar eftersom de måste ha en bra balans för att inte ramla eller när de inte har så 
mycket att hålla sig i vid klätterträdet. När barnet märker att deras kropp fungerar 
bra, så ökar detta lusten att hoppa, klättra och utföra andra rörelser. När de behärskar 
sin kropp och sina rörelser stärker detta barnet och ger en inre säkerhet som stärker 
självkänslan enligt Ellneby (2007) och Dessen (1990). Vilket man även kan märka 
på resultatet från undersökningen där man kan se att barnet som lyckas klättra upp 
för berget blir lyckligt och stolt. I detta fall var det en lagom utmaning för barnen 
men man kan spekulera i hur det skulle kännas för barnet om det aldrig skulle klara 
av att klättra upp. Jag anser att det är viktigt att låta barnen lyckas vilket Ellneby 
(2007) även anser annars får säkerligen barnet en negativ inställning till att testa 
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igen. Detta kan ju innebära att barnen inte får tillräckligt med rörelseträning så att de 
kan automatisera sina rörelser. Det gäller då att personalen finns till hands och 
uppmuntrar barnen att försöka, så att barnen känner ett stöd och på så vis vågar prova 
på utmaningar.  
 
Det är viktigt att barnet får automatisera sina rörelser, dels för att det ska underlätta 
och göra att barnet slipper tänka på vad det gör, och dels för att det spelar en roll när 
barnet sedan ska börja skolan och lära sig läsa och skriva (Ericsson, 2005). Varje ny 
rörelse som barnet stöter på måste läras in, sedan upprepas tills det att rörelsen har 
automatiserats. Har barnet lärt sig många rörelser ger detta en bra förutsättning för att 
sedan lättare lära sig nya liknande rörelser. Resultatet från undersökningen visar att 
barnen får träna på olika rörelser vilket då kan underlätta när de sedan ska lära sig 
nya rörelser. Det är en fördel om grundrörelserna blir automatiserade så att barnen 
känner sig trygga. Det leder till att de kan delta i alla typer av lekar och att de 
utvecklar en bra rörelsesäkerhet (Jagtøien m.fl. 2000). Jag håller med om detta samt 
vikten av att barnen känner sig trygga med sig själva och sin kropp. Jag tror att barn 
som inte behärskar rörelser tillräckligt bra kan bli hindrade att delta i alla lekar.  
Lekar som då kräver att man klarar av att utföra vissa rörelser eller aktiviteter som 
exempelvis att klättra.  Barn som inte får eller kan delta i alla lekar på grund av 
otillräcklig rörelseförmåga kan bli utanför anser jag. Detta kan säkert då leda till att 
barnen känner sig utanför och inte är med och leker med sina kompisar. Det kan då 
vara bra om man som personal är uppmärksam på detta för att sedan kunna hjälpa in 
dessa barn i leken. Barnen i undersökningen upprepar sina rörelser ofta och det finns 
de barn som redan har automatiserat sina rörelser andra inte, men man kan se utifrån 
resultaten att barnen får träna på olika rörelser vilket säkerligen kommer leda till en 
automatisering av rörelserna så småningom. Jag menar att det visar på vikten av att 
barn får tillfälle och utrymme till att upptäcka olika rörelser och att de får träna på 
dessa. Utifrån resultaten tolkar jag det som att barnen får tillfälle till att upprepa och 
träna sina rörelser vid de olika aktiviteterna. När barnet upprepar sina rörelsemönster 
uppstår till slut välkoordinerade rörelser (Ericsson, 2005). En del barn i 
undersökningen visar att de har tränat tillräckligt mycket på för att få sina rörelser 
välkoordinerade. Eftersom vissa barn klättrar upp enkelt eller kan springa och hoppa 
samtidigt vilket kräver en bra samordning av rörelserna. 
 
Forskning har även den påvisat vikten av att barnen får tillfälle att upprepa rörelser 
ofta och i olika sammanhang och situationer (Ericsson, 2005), det menar jag att man 
kan se utifrån resultatet. Klättring förekommer inte bara i klätterträdet utan att det 
även finns andra ställen på utomhusgården där barnet får träna på att klättra 
exempelvis vid berget eller rutschkanan. Min tanke är att det är bra att det finns olika 
platser att utföra samma rörelser på, för barnen utför ju rörelserna olika beroende på 
var de klättrar. Eftersom exempelvis grovmotoriken förekommer vid olika aktiviteter 
och genomförs på olika sätt ger detta barnet en förutsättning att få utföra och upprepa 
rörelser i olika sammanhang.  I klättersituationen som mestadels är en grovmotorisk 
övning tränar barnen även på sin finmotorik när barnen griper tag med sina händer. 
Men även sin öga-hand koordination eftersom vissa barn behöver titta när de 
använder sina händer, vilket Mellberg (1993) påpekar.  Man kan även se att barnet i 
undersökningen tränar på sin öga-fot koordination när de behöver titta vart de sätter 
sina fötter, istället för att det sker automatiskt. När barnen klättrar tränar de på det 
diagonala/kryssmönstret (Jagtøien m.fl. 2000), och som efter träning kan leda till en 
automatisering av rörelsen. Vid klätteraktiviteten tyder även resultatet på att de måste 
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använda sina sinnen och då speciellt sitt synsinne för enligt Dessen (1990) får ett 
barn upplevelser om höjd, bredd, djup när de klättrar och då är det viktigt att 
perceptionen samverkar med rörelserna.   
 
Vid spring- och hoppaktiviteten visar resultaten att det förekommer grovmotoriska 
rörelser och att barnen springer och hoppar på olika underlag. Vilket Dessen (1990) 
anser vara viktigt för att det hjälper barnen att utvecklas så att de klarar av att utföra 
rörelserna på olika underlag. När barnen springer på olika underlag och i kuperad 
terräng så måste de se olika svårigheter eller olika hinder som de måste klara av. Ett 
exempel på detta är när barnen ska springa och hoppa över ett hinder, då krävs det att 
de använder sin syn för att se avståndet och höjden (a.a.). Min tolkning av detta är att 
det även här är viktigt med en miljö som inbjuder och ger barnen möjlighet att 
springa på olika underlag, och att förskolorna bör tänka till om deras gård inbjuder 
till detta, eller finns det för få olika underlag på gården? Resultaten visar även på en 
viss skillnad i vad barnen klarar av när de skall hoppa över hindret, men vad detta 
beror på går bara att spekulera i, det kan bero på att alla barn utvecklas olika och 
olika fort vilket Danielsson m.fl. (2001) menar.  
 

6.2 Utomhusmiljöns betydelse för barns rörelseutveckling 
 
I min undersökning har jag kunnat konstatera att det viktigt med en miljö som är 
anpassad till barnen. För att de ska få en så bra rörelseträning som möjligt, vilket kan 
kopplas samman med vad Grahn (1997); och Granberg (2000) anser. Jag kan bara 
instämma att det är viktigt hur miljön är planerad och den spelar en stor roll för hur 
mycket barnen kommer i kontakt med rörelse. Ett resultat visar på att vid 
gungaktiviteten krävs det att barnen har en bra och utvecklad motorik. Eftersom de 
inte får någon hjälp med att komma upp för gungan eftersom personalen inte lyfter 
upp några barn. Det kan även vara så att det är bra för barnen att få träna själva på att 
komma upp på gungan. Istället för att hela tiden bli upplyfta vilket inte leder till att 
barnet får lära sig det själv. Samtidigt måste ändå redskapen vara anpassade till 
barnen så att de kan använda dem anser jag. Detta är även något som Gagen och 
Getchell (2006) utgår ifrån i sin artikel att det är vanligt att redskapen och materialet 
som finns på utomhusgårdarna inte är anpassade till småbarn och att det gör att 
barnen inte kan utveckla sin motorik. Samtidigt som Danielsson m.fl. (2001) menar 
att alla barn är olika och utvecklas olika fort vilket man kan koppla till att miljön bör 
vara anpassad till alla åldrar. Så att den är anpassad till alla barn oavsett ålder eller 
hur långt barnet kommit i utvecklingen. Jag menar att det är bra om det finns en 
miljö som passar alla barn och som utmanar och stimulera alla barn till att leka och 
röra på sig, samt att det finns olika valmöjligheter i form av redskap och olika 
material. Granberg (2000) å andra sidan menar på att redskapen på utomhusgårdarna 
är anpassade för olika aktiviteter och för grundläggande motoriska rörelser vilket inte 
var fallet grundat på mitt resultat från gungaktiviteten, eftersom gungorna inte var 
anpassade till barnen. Insulander (1977) tar upp vikten av löst material för barnen, 
detta är något som framkommit i min undersökning. Vid flera olika aktiviteter 
använder sig barnen av löst lekmaterial i form av bilar, spadar, hopprep och även 
cyklarna och jag kan bara hålla med om det som Insulander (1977) skriver.  Min 
erfarenhet är att det kan vara vanligt förekommande att redskapen då speciellt 
gungorna inte alltid är anpassade till alla barn, utan att det kräver att personalen 
måste lyfta upp barnet och det kan innebära skador i rygg och nacke. Jag tror även att 
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det kan vara vanligt förekommande med redskap som inte är anpassade för alla 
åldrar. Arbetar man på en integrerad 1-5 års avdelning måste det finnas redskap som 
passar alla, allt från ettåringen till femåringen enligt mig. Här menar jag att 
personalen måste hjälpa barnen att hitta redskap som passar och som utmanar just det 
barnet. Väljer ett barn ett väldigt svårt moment anser jag att personalen behöver 
stödja och hjälpa barnet, även få barnet att istället välja ett annat moment som 
personalen vet är mer anpassat till detta barn.  
 
En sak som personalen skulle kunna göra för att skapa en bra utomhusmiljö är att 
utgå ifrån barnens intresse. Att de låter barnen vara delaktiga i utformningen av 
gården.  Jag anser utifrån min erfarenhet att det inte förekommer på så många 
förskolor. Det är bra om man även tänker på alla barn i alla åldrar när man planerar 
gården. Personalen kanske behöver få mer kunskap om vikten av en bra 
utomhusmiljö. De skulle även kunna observera barnen mer för att se vilka aktiviteter 
de väljer. För att se om barnen verkligen använder hela gården eller om det behövs 
mer redskap och material. Samtidigt ska man kanske inte heller glömma bort att 
ekonomin inte alltid tillåter många förändringar. Ibland krävs det inte så stora 
förändringarna eftersom att det ibland räcker med ett klätterträd som resultatet från 
studien visar. Funderingen går även till om personalen har en tanke bakom 
utomhusleken eller om den bara är till för att så säga ”leka” eller finns det någon 
annan pedagogisk tanke bakom det hela. Som att de är medvetna om lekens 
betydelse för barnens motoriska utveckling? För som Norén-Björn m.fl. (1993) anser 
så ska även utomhusmiljön ingå i den planerade verksamheten. Det kan nog vara ofta 
förekommande att man går ut bara för att man ska göra det och för att man alltid har 
gjort det, istället för att personalen är medvetna om utomhusmiljöns betydelse och 
allt vad den kan erbjuda.  
 
Den erfarenhet jag har av de förskolor som har trehjulingar på gården är att det 
mestadels är samma barn som alltid cyklar. Det kan ju innebära vissa problem för 
barnen eftersom dessa barn inte får en allsidig motorisk träning, även om det 
självklart är så att cykeln ger en viss rörelseträning. Även Ellneby (2007) menar att 
det är viktigt med en allsidig motorisk träning och att det är bra att barnen får öva på 
de olika momenten gå, springa och hoppa för att de ska lära sig att behärska sina 
rörelser. Det man då kan tänka sig som personal att göra, är att vissa dagar får inte 
barnen ta fram cyklarna att de istället får leka med något annat. Självklart kan detta 
bli missvisande eftersom barnen själva bör få välja vad det är de vill leka med. 
Speciellt om de själva har fått varit med och utformat gården och valt vilka redskap 
och saker de vill ha, men med tanke på barns motoriska utveckling kanske det skulle 
vara bra att tänka på. Istället för att plocka bort cyklarna skulle personalen kunna 
locka barnen till andra aktiviteter men även att locka de barn som normalt inte cyklar 
så mycket till att cykla. Samtidigt som Ericsson (2005) anser att barnet har en egen 
förmåga att leta upp den aktivitet som leder till utveckling. Vilket jag anser kan 
ifrågasättas, det skulle vara intressant att gå vidare med detta och titta vidare på om 
det verkligen är så. Min tolkning är att de yngsta barnen oftare söker sig till 
aktiviteter där de utvecklas, men att det avtar ju äldre barnen blir. Eftersom de yngre 
barnen hela tiden vill lära sig nya saker och utvecklas medan de äldre barnen kanske 
blir nöjda när de kommit en bit i utvecklingen, detta är min tolkning och inget jag har 
belägg för. Här menar jag att personalen har ett stort ansvar för att uppmuntra så att 
barnen vill utvecklas och så att de gör det. I resultatet framgår att barnen som cyklar 
tränar på olika rörelser de använder sina ben mycket när de trampar runt, ibland går 



34 

det uppför och ibland nedför. Men det blir ingen balans träning i den bemärkelse att 
barnen måste hålla balansen utan i den bemärkelse som Mellberg (1993) talar om att 
balansen tränas när barnet utför grovmotoriska rörelser. 
 
Resultaten visar vilken stor betydelse leken har just för att barnen kommer i kontakt 
med rörelse.  Det är i leken som barnen får rörelseträning, och leken spelar en stor 
roll för barnens utveckling och speciellt då den motoriska utvecklingen. Enligt Deli 
m.fl. (2006) utvecklar barn sin motorik genom den fria leken. Detta kan även kopplas 
till Piagets lekkategori övningsleken som bl.a. kallas för motorisk lek av Ericsson 
(2005). Det är denna lek som barnen sysslar med i förskoleåldern och i denna lek 
tränar barnet på sina rörelser och balans. Barnet klättrar i träd och gungar vilket kan 
kopplas till resultatet och de aktiviteter som varit iögonfallande. Även till den lek 
som Mellberg (1993) kallar för rörelselek där hon menar att lek som barnen gör har 
att göra med rörelser. Från observationsresultaten visas att vid den aktivitet som 
barnen valde att syssla med förekom någon form av rörelse samt någon rörelse som 
barnet tränade på. Genom rörelseleken tränas barnets grovmotoriska rörelser, samt 
att barnet får erfarenhet och kunskap om den egna kroppen enligt Mellberg (1993). 
Vilket även resultaten visar, barnen springer, klättrar, hoppar, gungar och går. Det är 
just genom leken som barnen tränar på de olika rörelserna och det är genom leken 
som de får tillfälle att utveckla sin motorik. Så här kan man se hur bra det är att låta 
barnen leka eftersom det är i rörelseleken som de tränar på motoriken vilket även 
Granberg (2000) anser. Eftersom leken är en viktig del för motorikens utveckling 
kan jag liksom Jagtøien m.fl. (2000) bara instämma att barnen behöver en bra 
utvecklad motorik för att kunna leka, men även att barnen behöver lek för att 
utveckla sin motorik. Lek och motorik går hand i hand och de båda är lika viktiga för 
barns utveckling enligt mig. 
 
 

6.3 Metoddiskussion 
 
Att använda mig av observation som metod för att nå mitt syfte kändes som ett 
motiverat val och även som det rätta valet, eftersom min undersöknings grupp var 
förskolebarn och för att jag ville fånga ett beteende eller de fysiska handlingarna. Jag 
uteslöt både intervju och enkät för jag ansåg att jag inte kunde få svar på mitt syfte 
genom dessa olika metoder, delvis beroende på att det handlar om barn.  
 
Det jag kunde ha använt mig av som hjälpmedel var videokameran, det hade 
säkerligen varit ett hjälpmedel i min bearbetning och analys. Då hade jag kunnat gå 
tillbaka och tittat flera gånger, för nu hade jag enbart mina anteckningar av 
observationerna som var gjorda dels efter mina egna tolkningar vilket kan minska 
trovärdigheten i undersökningen. Samtidigt ser jag en svårighet i att använda 
videokameran eftersom observationerna genomförs utomhus och att det då är svårt 
att veta var kameran ska stå, annars hade det krävts att jag hade fått gått runt och 
filmat men jag anser att det inte hade inverkan på mitt resultat. 
 
Jag kunde kanske ha använt mig av en kvantitativ metod, vilket underlättar eftersom 
man har ett utarbetat observationsschema (Patel & Davidsson, 2003). Den metod jag 
valde handlar om att man ska försöka att observera allt vilket är omöjligt, men det är 
ändå något som kan göra min undersökning mindre trovärdig. Eftersom jag kan ha 
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blivit påverkad av omgivningen och missat viktiga saker. Men samtidigt ville jag få 
med så mycket som möjligt när jag observerade och det anser jag att jag fick genom 
att välja den ostrukturerade observations formen. 
 
Jag anser att det krävs mycket träning för att bli en bra observatör, det är mycket att 
tänka på och det var en svårighet att själv sätta sig ner och analysera. Det hade 
verkligen underlättat om det hade varit flera som hjälptes åt, då får man syn på olika 
saker och kan analysera och diskutera det sedan.  
 
 

6.4 Pedagogiska implikationer och fortsatt forskning 
 
Tänkbara implikationer av studien är att personal ute på förskolorna kan bli mer 
medvetna om utomhusmiljöns betydelse för hur barnen kommer i kontakt med 
rörelse. De kan även få både tips och idéer på hur utomhusmiljön bör vara formad 
och det som bör finnas på en gård för att barnen ska få tillfälle att röra på sig och 
utvecklas. Men denna studie kan även visa på hur mycket barnen egentligen rör på 
sig utomhus, vilket kanske inte många verkligen vet eller har tänkt på.  
 
Det man kan bygga vidare på är att undersöka pedagogernas åsikter om rörelse samt 
hur de arbetar för att stimulera till att barnen rör på sig. Även om och hur de väljer 
att planera utomhusmiljön på förskolan, om det finns medvetna val av redskap och 
material. Att intervjua och även observera pedagogerna för att dels få deras åsikt men 
även för att se hur de förhåller sig och om de stimulerar barn till rörelse skulle kunna 
genomföras. I en fortsatt forskning kan man även bredda området så att man även 
kan observera barnen när de leker i skogen. Även jämföra olika förskolor och olika 
gårdar för att se om det finns olikheter, som exempelvis hur mycket barnen rör på sig 
och om det är skillnad i val av aktiviteter. Vidare skulle det vara intressant att forska 
inom detta område ur ett genusperspektiv. För att se om det är någon skillnad på hur 
pojkar respektive flickor rör på sig. 
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