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Det övergripande syftet med detta utvecklingsarbete är att utveckla den fysiska mil-
jön på en avdelning för de yngsta barnen i förskolan.  Närmare bestämt vill vi studera 
och beskriva barnens rörelselek före och efter det att delar av innemiljön har gjorts 
om. Uppsatsen presenterar en beskrivning av barns grovmotoriska lek före och efter 
det att delar av innemiljön har gjorts om.  Utvecklingsarbetet genomfördes på en ny-
byggd förskola (år 2008) med så kallade hemvister. På förskolan fanns endast grund-
paketet för nystartade förskolor. Då barnen hoppade och klättrade på sådant som ej 
lämpade sig för den typen av aktivitet, beslutades att avsätta ett rum på hemvisten för 
att bygga upp en stimulerande och utmanande miljö. Resultatet visade att med hjälp 
av de lekanordningar som tillverkades så minskade klättrandet på olämpliga föremål 
och barnens samspel främjades och utvecklades. 
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1. Inledning  
På vår arbetsplats har vi 25 barn i åldern 1-2 år att ta ansvar för. Vi är sex pedagoger 
som ska ansvara för dessa barns utveckling och trygghet. I LPFÖ 98 beskrivs uppdra-
get på följande vis ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 
om sin hälsa och sitt välbefinnande.” (s. 9).  

På vår hemvist är vi inspirerade av Reggio Emilia filosofin. Enligt den brukar man 
tala om de tre pedagogerna. 

 Barnen som hjälper varandra i kunskapssökandet.  

 Pedagogen som stöttar barnen.  

 Miljön som skall vara föränderlig och stimulerande.  
Vi ser miljön som en aktiv del av vår pedagogiska verksamhet.  
De behov och intressen som barnen visar ska ligga till grund för miljöns utformning. 
Den miljö vi har till vårt förfogande för att möjliggöra denna uppgift är i våra ögon 
inte tillräckligt genomtänkt och utformad. 

Förskolan som studien bedrivs i är nybyggd 2008. Vi startade upp verksamheten i 
helt tomma lokaler. Vilket gav oss möjlighet att skapa den miljö vi själva ville ha. Ty-
värr spelade dock kommunens ekonomiska situation in och försvårade till exempel 
inköp av föränderliga material. Det vi hade att jobba med var det så kallade ”grund-
paketet” för nystartade förskolor i kommunen. Detta bestod till största delen av för-
varingsmöbler, större plastbilar och ett fåtal andra leksaker, alltså inget som direkt 
främjade barns motoriska lekar.  Ofta såg vi att barnen lockades att klättra, krypa och 
hoppa på platser och möbler vars ändamål inte lämpade sig för den typen av aktivite-
ter.  Precis som Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) beskriver så lade även vi 
märke till att många av barnen på vår hemvist kom till förskolan i barnvagn eller med 
bil och sedan bars de in den sista biten, och när de lämnade över barnen till oss peda-
goger så gjordes detta direkt från famn till famn. Detta trots att samtliga barn faktiskt 
både kunde stå och gå själva. Vi såg också under inskolningen, mer som regel än un-
dantag, att om barnet skulle upp på en möbel eller leksak så lyftes det upp av föräl-
dern, det fanns ingen tanke på att låta barnet prova själv. Detta trots att vår inom-
husmiljö är anpassad för de allra yngsta förskolebarnen med till exempel låga stolar 
och bord och så kallade mjuka golv. Vi kan i och med detta känna igen oss hos det 
som Dessen (1993) skrev om den kunnige iakttagaren som har potential att se bar-
nens behov och försöka implicera dem i verksamheten. Vi såg tydligt att en del barn 
hade både vilja och ett behov av att röra sig medans andra hade ett större behov än 
vilja samt vice versa.   

Därför vill vi skapa en miljö som tillgodoser barnens uppenbara och omedelbara be-
hov av fysiska utmaningar. Vi tänker då på möjligheten att kunna klättra, kana, hasa, 
krypa, hoppa och balansera sina kroppar. Vi vill på detta sätt se om behovet av mate-
rial för grovmotorisk utveckling är större än vi trott på en avdelning för de yngre bar-
nen. Detta görs med hjälp av beskrivningar av barnens lekar och rörelser.  I studien 
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är det betydelsefulla inte hur pedagogerna bidrar till barnens grovmotoriska utveck-
ling. Det är miljön som är en av de ”tre pedagogerna” som är intressant. 
 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med detta utvecklingsarbete är att utveckla den fysiska mil-
jön på en avdelning för de yngsta barnen i förskolan.  Närmare bestämt vill vi studera 
och beskriva barnens rörelselek före och efter det att delar av innemiljön har gjorts 
om.  

 
2. Litteraturöversikt 

2.1 Yngre barns samspel och kroppslig kommunikation 
Dessen (1993) skriver att ”ett barn utvecklas alltid på flera plan samtidigt enligt en 
helhetssyn även om ett område tränas intensivare. Det är barnets aktuella behov som 
styr vad barnet tar ut i en lek eller övning. En kunnig iakttagare kan sluta sig till vilka 
behov barnet har och stödja barnet med variationsrika lekar” (s.124). 

Det sägs att det mesta samspelet mellan barn i åldrarna 1-2 år sker genom större 
kroppsrörelser.  Det vill säga, de kommunicerar huvudsakligen med hjälp av kropps-
språket. Flera av de författare vi läst litteratur av konstaterar att det hör till vanlighe-
terna att barnen skrattar, ler och ropar glatt mot varandra i de många rörelselekar 
som förekommer i studerade barngrupper. Enligt Dessen (1993) finns det mycket 
som tyder på att dessa glädjeuttryck ofta hänger nära samman med stora kroppsrö-
relser, om det är glädjen som uttrycks kroppsligt eller om det är de stora kroppsrörel-
serna som skapar glädje är däremot svårt att avgöra. Man kan anta att det är både 
och. Vidare hävdar Dessen (1993) att det är genom barnens vanligaste lekar som de-
ras rörelseutveckling sker och därför kan lekens betydelse, även för de yngre barnen 
inte nog poängteras. 

Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) menar att ett barn som har ett positivt för-
hållande till sin kropp och är medveten om hur de ska hantera den i all sorts lek även 
har de bästa förutsättningarna till samspel i den miljö de för tillfället befinner sig i. 
Eftersom ett barn är ”hela sig själv”, det vill säga att genom hela kroppen, utvecklar 
barnen tro på sig själv med hjälp av fysisk aktivitet. 

Lindahl (1998) beskriver ettåringars imitation som ”en sällskaplig och social process” 
(s.25) Hon menar att ett barn kan välja att imitera ett annat, i syftet att aktivera detta 
andra barn, för att skapa samspel. När barnet sedan blivit cirka två år gammalt för-
ändras dock syftet med imitationen och sker främst som uppvisning eller ”för att be-
kräfta egna önskningar eller besvara andras” (s.25)    

Vidare konstaterar Lindahl (1998) att samspelssekvenser som domineras av stora 
rörelser är dock inte lika vanliga hos ettåringarna som mellan tvååringarna. Troligen 
beror det på att tvååringarna som grupp är bättre grovmotorisk utvecklade och rörli-
gare. 
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2.2 Små barns kulturskapande 
Att barns kulturskapande innehåller eller alstrar mycket glädje och ofta sker med sto-
ra kroppsrörelser överensstämmer med Løkkens (2008) beskrivningar av aktivitets-
gemenskap mellan små barn och hon sammanfattar små barns kultur som ”more bo-
dily joyful than toyful” (s.124) Man kan tydligt se att även de yngsta barnen i försko-
lan finner ett värde i att ha roligt tillsammans. I sekvenser där samma rörelsemönster 
med ett antal inblandade sker ges barnen en känsla av samhörighet och samförstånd. 
Av denna anledning är det utmärkt att även i förskolans innemiljö ha stora föremål 
som barnen kan röra sig runt/på tillsammans. Genom observationer har hon funnit 
följande huvuddrag i den kultiveringsprocess som enligt henne pågår mellan små 
barn: 

1. Genom det som de gör, konstruerar barnen aktivt sina relationer, sin vänskap 
och gemenskap. 

2. Detta blir (lek)kultur genom att barnen härmar varandra och upprepar vissa 
(lek)handlingar så att dessa blir rutiner. 

3. Ovanstående punkter visar att barnen har gemensamma känslor, förståelser 
och avsikter, de anpassar sig till varandras handlingar. 

4. Genom att lekhandlingarna blivit förutsägbara rutiner har också en toddlar-
kultur kommit till. 

5. Det är viktigt att bedöma toddlarkulturen utifrån dennes egna premisser och 
utifrån vad som är meningsfullt för barnen i deras görande. 

Speciellt kännetecknande för barnkulturen är att den ordlösa kroppsliga kommunika-
tionen vid sidan av den verbala är central och att känslospelet mellan barnen är posi-
tivt och med mycket glädje framförallt i rörelselekarna.  Som typiskt för toddlarkultu-
ren (det vill säga de yngsta barnen i förskolan) betonar hon  framförallt de häftiga 
kroppsliga glädjefulla lekar där de såkallade toddlarna   hoppar, skuttar,  ramlar och 
under rop och skratt slänger sig i soffan eller på madrassen.  

Den uppsluppna glädje och förtjusning i kroppslekarna som närmast gränsar till att 
likna en berusning och som tidigare forskning uppmärksammat, visar sig också i en 
studie av Løkken (2008)  de väljer att kalla den glädjen för rörelseglädje eftersom 
den uppstår och förekommer samtidigt med stora häftiga och kraftfulla kroppsrörel-
ser. Hon menar att ”det verkar som om barnen upplever stor glädje i att röra sig till-
sammans” (s. 93).  

 
2.3 Rörelsepotential 
Ericsson (2005) skriver ”Att röra på sig har en fundamental betydelse för hur vi ut-
vecklas som människor och för hur vi uppfattar oss själva. Genom rörelse och lek 
stärker vi vår benstomme, utvecklar vår muskelkraft och uthållighet samt förbättrar 
balans och koordinationsförmåga. Dessutom får vi genom rörelse ökade kunskaper 
om världen omkring oss, vad vi själva förmår och hur vi reagerar i olika samman-
hang. Genom rörelseträning i grupp får vi social träning, lär oss att samarbeta och 
anpassa oss till gemensamma regler” (s. 9).  

Man kan fråga sig vad det beror på att gemensamma kroppslekar i större utsträck-
ning än lek med leksaker tycks generera glädje och samspel hos de yngre barnen. 
Kanske hänger det ihop med att kroppsrörelser för det mesta är lätta att känna igen 
sig i och att imitera och att det är roligt att röra sig tillsammans. Man kan tänka sig 
att det handlar om att det uppstår en annan känsla av gemenskap och identifikation 
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med varandra när de yngre barnen gör likadant med sina kroppar än när de gemen-
samt fokuserar på leksaker. Yngre barns lekar är oftast rörelselekar vilket Dessen 
(1993) menar är en viktig komponent i samvaron med andra barn, vidare skriver hon 
”de barn som fått en god jagupplevelse genom tryggheten i sin kunskap om den egna 
kroppens förmåga, har mycket lättare att accepteras av andra barn och har lättare att 
samarbeta med en grupp barn i lekens form, kroppen blir ett smidigt redskap och 
barnet kan utveckla sin sociala förmåga.” (s. 7-8) 

Dessen (1993) menar att i dagens samhälle är risken stor för att barn blir stillasittan-
de. Moderna hjälpmedel såsom babysitter, vagnar, gåstolar, bilar och hissar gör oss 
bekväma redan från födseln. I och med att våra kroppar är byggda för rörelse kan 
detta stillasittande ha negativa följder för barns utveckling. Hon skriver: ”Vid total 
inaktivitet minskar muskelmassan med ca åtta gram per dag och skelettmassan med 
cirka två procent per vecka ner till minimal nivå”. (s.7) Dessutom ser hon att svenska 
barn både äter och rör sig mindre.”Svenska barn tenderar att bli tyngre i förhållande 
till sin kroppslängd. Andra studier visar att barnen knappast äter mer utan snarare 
mindre. Minskad benägenhet för att röra sig antas därför vara orsaken till föränd-
ringarna”. (s. 13)   

Lindahl (1998) menar att banen ofta har kläder på sig som sätter gränser för deras 
motoriska aktiviteter och detta leder till att deras rörelseutveckling störs. Som ett ex-
empel på detta nämns galonbyxor som barnen i Sverige kläs på vid nästan all utevis-
telse. ”Galonbyxorna är ofta så stela, att barnet blir sittande stilla i sandlådan, trots 
att det normalt kan gå själv.” (s. 37).  Dessen (1993)skriver att erfarna lågstadielärare 
tror att barns bristande motoriska utveckling är en av orsakerna till att koncentra-
tionssvårigheter ökat betydligt under den senaste 10-årsperioden. De barn som sär-
skilt ligger i farozonen för oönskade konsekvenser i den totala utvecklingen är de som 
växer upp i en miljö utan läggning för rörelseaktiviteter. Dessa konsekvenser upp-
märksammas ofta så sent som i skolan så det vore önskvärt med ett utökat samarbete 
mellan förskola, skola, hem och barnavårdscentral. Grindberg och Langlo - Jagtøien 
(2000) drar även paralleller till hur barns psykiska tillstånd kan påverkas, de skriver 
”när det gäller psykiskt tillstånd kan man se att trygga, glada barn brukar ha fria, 
ohämmade rörelser medan otrygga, olyckliga barn ofta har dålig kroppskänsla. De är 
rädda för sin kropp och tycker inte om att delta i fysiska aktiviteter” (s. 41). De menar 
att det ständigt sker förändringar i kroppen och kroppens rörelser hos barn, det är 
därför viktigt att anpassa förhållandena så att så många som möjligt ges tillfälle att 
utveckla sin rörelsepotential. Om barn ges goda och positiva upplevelser av fysisk 
aktivitet genom hela sin uppväxt kommer de flesta av dem kunna behärska det som 
krävs av dem i sociala aktiviteter som är betydelsefulla för just deras åldersgrupp.  

Förmågan till rörelse vidgar barnets möjligheter att utforska sin omgivning vilket i 
sin tur leder till att barnet om och om igen ställs inför problem som måste lösas. I och 
med detta utvecklar barnet sin kognitiva förmåga, det vill säga förmågan att skaffa sig 
och använda kunskap. Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) menar att vuxna ska 
se till att det ges möjlighet till rörelse utifrån barnens förutsättningar för en chans att 
utveckla sin potential när det gäller styrka och rörlighet. ”Små barn får naturlig styrka 
och rörlighetsträning genom att klättra, hänga, gunga, hoppa, rulla, smyga och åla i 
olika miljöer som ger tillfälle till en allsidig användning av kroppen.” (s. 30) Det är 
därför viktigt att barnen redan från tidig ålder har gott om plats och möjligheter till 
rörelse av olika slag. Dessen (1993) skriver att barn inte blir trötta av rörelser, detta 
beror på att hjärta och lungor är mycket stora i förhållande till kroppen, det finns 
ingen elitidrottsman som kan mäta sig med det lilla barnets kapacitet. Grindberg och 
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Langlo - Jagtøien (2000) menar vidare att alla som arbetar med barn måste inspirera 
till aktiviteter som gör barnen starka och smidiga på ett naturligt sätt. 
 

2.4 Motorisk utveckling 
Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) menar att precis som med all utveckling är 
det den enskilde individens medfödda samt tillägnade egenskaper som inverkar. När 
det gäller barns motoriska utveckling har forskare hittills menat att den ofta kan an-
ses vara likvärdig hos människan. Det vill säga, man menar att det inte spelar någon 
roll var i värden man föds, den motoriska utvecklingen följer samma mönster. 

Under barnets första levnadsår tränas både motorik och talförmåga intensivt men 
aldrig samtidigt med varandra. Barnet måste hela tiden lägga sin kraft på antingen 
den ena eller andra aktiviteten så det blir i princip omöjligt för det att ta till sig verbal 
information samtidigt som det är fysiskt aktiv. Dessen (1993).  

Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) beskriver begreppet motorik enligt följande 
sammanfattning: 

Motorik är samspelet mellan nerver och muskler men även det synliga görandet och 
handlandet. Med motorik menar man att man gradvis tillämpar sig olika färdigheter 
som har med rörelse att göra, till exempel hur barnet lär sig lyfta på huvudet och att 
krypa, sitta, stå och gå. Grovmotorik är ett samlingsnamn på de stora rörelserna som 
ingår när barnet lär sig rulla, krypa, sitta, stå, gå, hoppa och springa etcetera. Finmo-
torik är de små rörelserna som krävs när man ska greppa, skriva och rita. Rörelser 
med ögon och mun räknas också som finmotorik därför räknas koordinationen mel-
lan öga/ hand och öga/fot till finmotorik. 

Den motoriska utvecklingen sker i en specifik ordning som är lika för alla människor. 
Denna specifika ordning kommer till uttryck i olika utvecklingsfaser eller mognadsni-
våer. På vilket sätt eller hur snabbt barnet passerar dessa beror på flera faktorer så-
som fysiska och psykiska, men även miljön inverkar på den motoriska utvecklingen. 

Huitfeldt,  Bergström,  Tärnklev,  Huitfeldt och  Ågren (2007) listar en rad olika mo-
toriska utvecklingsfaser, mest intressant för detta utvecklingsarbete är vad de skriver 
om barn i åldern 10-14 månader: ”att de går med stöd. Ofta är det lättare att springa 
då det ställer mindre krav på balansen.” Samt barn i åldern 2-6 år: ”... i lekens form 
söker sig barnen före skolåldern till stora kroppsrörelser som att hoppa, balansera, 
klänga, klättra, kasta och fånga. Detta övande är betydelsefullt för att de senare ska 
klara av kombinationsmotoriska övningar.” (s. 28). Vidare står att läsa att det även 
finns andra sätt att se på den motoriska utvecklingen som inte följer ovanstående ut-
vecklingsfaser. Här menar man, precis som Sigmundsson och Pedersen (2004), att 
det främst beror på barnets livsmiljö/situation hur det utvecklas. Man hävdar att om 
miljön bara är tillräckligt spännande och erbjuder tillfällen för aktiviteter tillsam-
mans med andra barn så är det mycket möjligt att de på egen hand utvecklar rörel-
semönster som de ännu inte förväntas behärska.  

Dessen (1993) menar, att vi inte kan studera kroppsrörelser ur ett åldersperspektiv, 
utan att utvecklingen sker beroende på i vilken miljö barnet vistas i. Det finns dock 
färdigheter som barnet måste utveckla oavsett vilken miljö det växer upp i: 

 Att balansera sin kropp 

 Att varsebli och hantera sin omgivning 

 Att automatisera sina rörelser 
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2.5  Miljöer för rörelse 
Det finns även andra som hävdar att barns motoriska utveckling inte alls är speciellt 
universell, utan i hög grad handlar om hur barnens uppväxtmiljö ser ut. Sigmunds-
son och Pedersen (2004) hävdar att den motoriska utvecklingen är mer komplex än 
vad man tidigare trott, det kan till exempel handla om barnets sociala eller kulturella 
tillhörighet. De har själva tagit del av en mängd olika studier och jämförelser på barn 
i Afrika, USA och Frankrike. Det resultat som är tydligt från dessa studier är att just 
träning är en förutsättning för den motoriska utvecklingen. Därtill dras även slutsat-
sen att miljön är viktig. Med miljö menas de omgivningar som barnet kommer att 
befinna sig i under sin uppväxt. Sigmundsson och Pedersen (2004) skriver vidare att 
förskolan har ett stort ansvar när det gäller att ge barnen motorisk stimulans och mo-
toriska utmaningar. De menar att avsaknad av detta kan bidra till att de barn som 
själva är dåliga på att ta initiativ till rörelselekar lätt hamnar efter i den motoriska 
utvecklingen. I förlängningen kan dessa osäkra barn även hamna utanför leken och 
istället bli ståendes vi sidan av och bara iaktta sina kamraters framfart. Grindberg och 
Langlo - Jagtøien (2000) beskriver det som att: ”Barn som är motorisk osäkra blir då 
också lätt uteslutna ur leken. En motorisk säker kropp är en inträdesbiljett till 
gemensam handling och samspel.” (s. 16)  

Även Huitfeldt och Bergström m.fl. (2007) påvisar vikten av en stimulerande miljö, 
speciellt om man valt att ta till sig teorin om nedärvda rörelsemönster. I en stimule-
rande och utmanande miljö bör man då kunna inbjuda till rörelsemönster som i 
andra fall kan anses för avancerade för barnets ålder. Likaså Lindahl (1998) menar 
att ”under hela barnets utveckling utgör omgivningen, förskola såväl som hem, en 
strukturell utvecklingsmiljö.” (s. 13). Alltså är det av stor betydelse för utvecklingen 
hur miljön är utformad, det är vad som styr barnens beteende. Även Lindahl (1998) 
skriver ”Hur barn agerar är beroende av vilka möjligheter omgivningen erbjuder” (s. 
47). 

Løkken (2008) vill framhäva det faktum att även de yngsta förskolebarnen har myck-
et att vinna på att delta i förskolans verksamhet. Dessen (1993) skriver: ”Det är i den 
motoriska aktiviteten som barn upplever alla rumsliga förhållanden som lägen, nivå-
er, former samt storlek, både i den egna kroppen och i omvärlden.” (s. 44). Även Hu-
itfeldt och Bergström m.fl. (2007) menar ”att ha kunskap om barns motoriska ut-
veckling är viktigt, då det styr metoder för optimal inlärning.” (s. 27). Norén – Björn 
(1990) vill ställa ännu högre krav på förskolan och dess personal. Hon menar att man 
som pedagog bör ha vetskap om hur barnens hemmiljö ser ut. Detta för att kunna 
planera förskolemiljön så noggrant som möjligt så att de som får väldigt lite motorisk 
stimulans i hemmet kan återhämta den förlusten i förskolan. Dessen (1993) höjer 
dock ett varningens finger genom att mena att föräldrar tror att förskolan tillgodoser 
barnens rörelsebehov samtidigt som personalen på förskolan antar att föräldrarna är 
ute med sina barn på fritiden. Barn behöver både och, de behöver möjligheten till 
kroppsrörelse varje dag och helst utomhus. 

Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) menar att ”målet med främjandet av barns 
motoriska utveckling är bland annat att hjälpa det enskilda barnet att utveckla sin 
egen kapacitet för att nå en utvecklingsnivå där många funktioner kan vara igång 
samtidigt och skapa ett sammanhängande funktionsmönster utan att störa varandra” 
(s.58). Det man vill uppnå är att barnet skall röra sig och samtidigt kunna tänka på 
något annat. När barnet sedan ska lära sig en ny motorisk färdighet krävs att barnet 
koncentrerar sig på uppgiften utan att i någon högre utsträckning tänka på andra sa-
ker. När barnet har lärt sig den nya färdigheten ordentlig automatiseras den. Barn 
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som inte har automatiserade grundläggande rörelser såsom att gå, springa och hoppa 
måste ges möjlighet att träna extra på grovmotoriska rörelser. Detta för att de så 
småningom ska kunna hålla fokus på kommande utvecklingsområden såsom att lära 
sig läsa, skriva och räkna.   
 

3.  Metod  
Detta utvecklingsarbete genomfördes på en förskola i en medelstor stad i Mellansve-
rige under våren 2009. En stor del av barnen på den avdelning som arbetet genom-
fördes på har ett annat hemspråk än svenska. Som vi tidigare nämnt är barnen vid 
tillfället för arbetet mellan ett och två år gamla med en förskolemiljö som var relativt 
ny för dem.  

Litteratur som ansågs relevant för projektet införskaffades på högskolebiblioteket. 
Dessutom användes en del litteratur från tidigare kurser. Givetvis finns också läro-
planen med som referenslitteratur. Parallellt med att vi läste införskaffad litteratur 
började vi med att göra regelbundna observationer av fyra barn i åldern ett och ett 
halvt år, två av dem är pojkar och två är flickor. Vi hade det urvalet med tanke på 
jämställdhet och genus, det var viktigt för oss att båda könen blev representerade i 
utvecklingsarbetet.  Anledningen till att vi valde att observera två barn av vardera kön 
var för att vi ville ha med ett barn som var lite mer framåt i sin rörelselek och ett barn 
som var lite mer försiktigt.  

Observationer gjordes delvis med hjälp av en loggbok, vi antecknade vad de observe-
rade barnen gjorde och var på hemvisten de befann sig. Detta gjorde vi en gång i mi-
nuten under en tiominutersperiod vid fyra tillfällen per barn. För att göra det hela 
ännu mer lättöverskådligt gjordes även ett observationsschema i form av en planrit-
ning (se bilaga 1-2) över hemvisten och på den markerades med en symbol för varje 
barn var de befann sig varje minut. Detta tillvägagångssätt visade mer konkret hur 
barnen rörde sig i lokalerna under den tid de observerades. Samma procedur uppre-
pades när rummet var färdigställt och tillgängligt. Det vill säga samma fyra barn ob-
serverades vid samma antal gånger och under samma tidsintervall.  

Vi genomförde vad Denscombe (2006) kallar en systematisk observation. När man 
gör en sådan är det viktigt att man bibehåller ett naturligt klimat i den miljö som ob-
servationen utförs i. Det är därför bra om man är uppmärksam på följande tre punk-
ter. 

 Placeringen skall vara sådan att man samtidigt som man har full överblick 
också smälter in i miljön 

 Interaktion med observerade individer bör undvikas  

 Desto högre närvaro på observationsplatsen, desto mindre påverkan på de ob-
serverade 

En systematisk observation har både fördelar och nackdelar. Nackdelar: Det som re-
gistreras av observatören är det som sker, inte varför det sker. Man missar kontexten 
och förutsätter att de observerades handlingar inte har några dubbla eller dolda in-
nebörder. Det kan vara svårt att som observatör helt och hållet smälta in i miljön på 
ett sätt som inte stör det naturliga klimatet.  

Fördelar: Vi ser väldigt konkret hur de observerade barnen rör sig mellan de olika 
platserna i lokalen, det ger oss en lättöverskådlig sammanfattning och de data som 
samlas in anses ha hög tillförlitlighet. Det är med andra ord en tidseffektiv metod 
som också ger oss kvantitativt material. Den systematiska observationen har som sitt 
signum att minimera variationer/tolkningar av händelser, detta avhjälps med så kal-
lade observationsscheman. Målet med ett schema är alltså att ett flertal olika obser-
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vatörer skall kunna använda det och på så vis söka samma händelser, registrera och 
producera data på ett systematiskt sätt.  
 

 
3:1 Urval 
För att kunna genomföra kontinuerliga observationer med så tillfredställande och så 
tillförlitligt resultat som möjligt valdes fyra barn ut. Urvalet motiverar vi på så sätt att 
vi valde ut en pojke och en flicka som var aktiva, det vill säga de rör sig gärna, obe-
hindrat, mycket och ljudligt. Den andra pojken och flickan är lite åt det motsatta hål-
let det vill säga de rör sig obehindrat men i mindre utsträckning och tystare (försikti-
gare). Tack vare att vi nu har en liten undersökningsgrupp på enbart fyra barn, är vi 
medvetna om att vårt resultat inte kan anses vara generellt. 
 

3:2 Etiska principer 
Informationskravet innebär att deltagare i en studie måste informeras om sitt delta-
gande så att de har möjlighet att avböja, eftersom deltagandet skall vara helt frivilligt. 
Dessutom är det rimligt att man informerar om syftet med undersökningen samt hur 
det slutliga resultatet kommer att redovisas. Redan när barnen skolades in på försko-
lan så informerades deras vårdnadshavare om att barnen skulle komma att observe-
ras och dokumenteras i den dagliga verksamheten. I och med utvecklingsarbetets 
början så tillfrågades de vårdnadshavare vars barn valts ut för observation återigen. 
Detta med tanke på att resultatet kommer att presenteras utanför förskolan.  

Samtyckeskravet innefattar precis som informationskravet deltagarnas möjlighet att 
själv välja att delta, under vilka villkor de väljer att delta. Dessutom är det av yttersta 
vikt att deltagarna informeras om att eventuella avhopp inte ses som något negativt 
och att man inte skall behöva uppleva påtryckning och påverkan från forskaren. I och 
med att barnen som ingår i detta utvecklingsarbete är så pass unga så var det deras 
respektive vårdnadshavare som tillfrågades och informerades. 

Konfidentialitetskravet innebär att man inte använder sådan information som gör att 
det blir möjligt att identifiera de informanter som figurerar i arbetet. Vi som anställda 
på den förskola där utvecklingsarbetet genomfördes hade givetvis redan skrivit under 
tystnadspliktsdokument. De observationer som gjordes vill vi påstå skedde diskret. 
Det fanns ingen möjlighet för vare sig något barn eller någon vårdnadshavare att ana 
vem eller vilka barn som observerades.     

Nyttjandekravet innebär att den information som vi samlar in till arbetet enbart får 
användas av oss och i forskningssyfte för det pågående arbetet. (Stukat 2005, Veten-
skapsrådet 2002). 
 

4. Redovisning av utvecklingsarbetet 
De flesta av barnen på vår hemvist hade ett rörelsemönster som mestadels bestod av 
snabba rörelser, spring och idel aktivitetsbyten. Det var inte ovanligt att barnen klätt-
rade upp på förvaringsmöbler och stolar utan att själva kunna ta sig ner, hoppade i 
soffan och tumlade runt på sovmadrasserna. Vid de tillfällen då barnen använde sig 
av leksaker var det övervägande bredvidlek som gällde.  Därför kändes det angeläget 
att utforma vår inomhusmiljö som på ett lämpligare vis främjade barnens behov av 
stora kroppsliga rörelser.  

4:1 Planering 
De första tankarna kring utvecklingsarbetet uppstod i några av våra första möten 
med barnen på hemvisten. Vi insåg då hur stor variationen var mellan de olika bar-
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nens färdigheter både vad det gällde den grovmotoriska utvecklingen samt det sociala 
samspelet. I och med att vår arbetsplats var nybyggd (2008) och på grund av de för-
seningar som bygget drogs med så skulle alla 25 barn inskolas under en kort tid, ok-
tober till december. Det i sin tur gjorde att utformningen av inomhusmiljön tyvärr 
inte kom i första hand. Som vi tidigare nämnt så var inomhusmiljön därför torftig. 
När vi väl hade insett vad som behövdes för vår barngrupp var pengarna för inköp av 
material så gott som slut. En anledning till att vi i personalen dröjde med att beställa 
inomhusmaterial var att vårt mål med verksamheten var att arbeta så Reggio Emilia 
inspirerat som möjligt. Med det menar vi att vi ville ha en miljö som var föränderlig 
och stimulerande och för att kunna uppfylla dessa krav måste man känna barngrup-
pens behov, förutsättningar och intressen.   

Vi ställde oss då frågan: hur ska vi ge barnen möjlighet att öva sin grovmotoriska ut-
veckling samt sitt sociala samspel på ett sätt som faller inom barnens egna ”arbets-
sätt” det vill säga genom leken. Eftersom vi hade fyra stycken arbetskamrater på vår 
hemvist var en av de första förberedelserna att framföra våra tankar till dem. Vi för-
klarade hur vi upplevde inomhusmiljön och att vi var beredda att uppföra en yta/ett 
rum för rörelseaktivitet inomhus. Några av kollegorna var till en början skeptiska till 
att låta barnen klättra och hoppa inomhus, de ansåg att detta främst var aktiviteter 
som lämpade sig för utomhusmiljöer. Några av dem hade även de uppmärksammat 
barngruppens behov av utrymme för fysisk aktivitet även inomhus. Efter vissa dis-
kussioner enades vi i arbetslaget om att avsätta ett litet rum för vårt planerade ut-
vecklingsarbete. Vi gick sedan vidare med vårt utvecklingsprojekt genom att pratat 
med vår chef och informerade henne om vårt syfte med projektet. Hon uppmuntrade 
och uppskattade vårt engagemang, vi blev dock inte lovade något ekonomiskt stöd.    
 

4:2 Genomförande 
De första observationerna stäcker sig över två veckor och genomfördes innan vi fär-
digställt miljön i det tilltänkta rummet. Vid detta första tillfälle genomfördes fyra 
stycken observationer av vardera barn, alltså totalt 16 observationer.  Det vi valde att 
fokusera på var barnens aktiviteter under dagen. Tiden för observationerna var tio 
minuter.    

Därefter tömde vi ett rum på ca 12 m² som användes som ateljé, denna flyttades till 
ett annat rum. Våra planer för det nu tomma rummet var att bygga upp en miljö som 
tilltalade barngruppens behov av fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Dessutom 
ville vi göra miljön föränderlig, till exempel då barnen kräver större utmaningar. Då 
gäller det att vi som pedagoger är lyhörda för det och har möjlighet att utveckla och 
förändra miljön ytterligare.  

Vårt största projekt var att själva skapa något där barnen gavs en chans att klättra 
upp och ner, balansera och känna olika underlag. Detta gjorde vi med hjälp av en 
gammal spjälsäng, som fick vara grunden till en multifunktionell möbel. Vi började 
med att kapa spjälorna på kortsidorna av sängen, på ena kortsidan byggde vi sedan 
en liten trappa. Vid sängens kortsida där trappen kommer upp satte vi för en spån-
skiva där vi sågade upp ett valv. Trappans syfte var att barnen får träna sig på att 
känna nivåskillnader och vi ville även utmana dem motoriskt genom att de på det 
översta trappsteget måste krypa ihop och krypa igenom portalen för att komma in i 
”sängen”. På den andra kortsidan byggde vi en ramp, rampens syfte är att barnen får 
möjlighet att balansera kroppen på väg uppför och nedför. Både trappan och rampen 
är löstagbara. Mittemellan kortsidorna, det vill säga själva sängbotten, förstärkte vi 
med en extra spånskiva. Ovanpå botten tänkte vi lägga olika underlag såsom konst-
gräs, halkskydd, madrass, dörrmatta, balansbräda etcetera. Dessutom har vi tänkt att 
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i framtiden när barens behov av utmaningar ökar, ta bort bägge sängbottnarna och 
häfta fast ett slitstarkt tyg istället. Det får då funktionen av en hängbro. därefter är 
det enkelt att variera användandet genom att lägga över sängbottnarna igen, och ha 
kvar tyget. I rummet ställde vi även in en rutschkana, ett bord som fungerar som koja 
och en kryptunnel i rummet. Dessutom hängde vi upp en cirkel av skumgummi i 
resår från taket. Tanken med cirkeln var att barnen först skulle vara tvungna att dra 
ner den till sin egen nivå för att sedan kunna ta sig igenom den. 

Ett tema i rummet förutom motorik var färg och form. Vi ville skapa ett enligt oss 
glatt rum som inbjuder till lek och rörelse. På väggarna satte vi upp en stor cirkel, 
triangel, rektangel och en kvadrat i basfärgerna gul, blå, grön och röd. Detta fanns 
nämligen inte någon annanstans i lokalerna och vi tycker inte att det skadar att bar-
nen blir bekanta med dessa former och färger. 

Efter att vi ansett oss färdiga med rummet var det återigen dags att göra observatio-
ner. Vi valde att inte visa på hur de olika sakerna och arrangemangen skulle använ-
das, utan det var helt upp till barnen. De fick en vecka på sig att acklimatisera sig med 
den nya delen av inomhusmiljön innan observationerna påbörjades. Detta på grund 
av att vi ville att nyhetens behag skulle lägga sig. Givetvis observerades samma fyra 
barn som i början av projektet. Vi observerade under precis samma premisser som i 
början (se bilaga 3-5).  Det vill säga barnen observerades ett och ett vid fyra olika till-
fällen under en tiominutersperiod. 
 

4:3 Resultat  
De första observationerna som vi gjorde innan rummet utformades visade på ett 
enormt intresse hos de observerade barnen för att cirkulera i förskolans lokaler. Vi 
vill påstå att vi såg en vilja hos samtliga barn att röra sig. Dessutom såg vi att de lek-
saker som fanns i inomhusmiljön inte uppehöll dem särskilt länge. Detta gäller både 
för de barn som vi i början ansåg rörde sig obehindrat men i mindre utsträckning och 
de som rörde sig mer och ljudligare. 

Vi trodde som sagt i början att de barn som rör sig lite mindre skulle vara mer stilla-
sittande och nöja sig med färre aktiviteter under ett observationstillfälle. Vi märkte 
att de rör sig på liknade sätt men inte lika snabbt som de mer aktiva barnen. Därför 
hann de naturligtvis inte med lika många aktivitetsbyten som de mer aktiva barnen. 
När vi sammanställde våra första observationer såg vi dessutom tydligt att de mer 
aktiva barnen i genomsnitt hinner med ungefär tretton byten av aktivitet under den 
tio minuter långa observationen medan de lite försiktigare barnen hinner med åtta 
byten. 

Efter rummets iordningställande gjordes lika många observationer per barn som in-
nan. Dessa observationer visade att barnen nu fick lite färre anhalter under de tio 
minuter de observerades, vilket kan tyckas märkligt då de nu har fler aktiviteter att 
välja på. Vi tror dock att anledningen till att de blev färre byten av aktivitet beror på 
att det nu fanns aktiviteter som barnen fann mer intressanta än tidigare och då blir 
det naturligt att man dröjer sig kvar längre vid denna aktivitet. Sammanställningen 
visade denna gång att de två mer aktiva barnen i genomsnitt bytte aktivitet nio gång-
er, medan de två lite försiktigare låg kvar på åtta byten av aktivitet under den totala 
observerade tidsperioden. Det verkade som att de lite försiktigare barnen funderar 
mer över vad de ska göra innan de gör något. speciellt när det handlar om något som 
är nytt för dem, som det rum vi organiserade till dem. Att de lugnare barnen har un-
gefär lika många byten av aktivitet före som efter det nya rummet kan bero på att de 
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inte tog del av de nya aktiviteterna eftersom de var reserverade inför dem. De lekte 
med andra ord på precis som innan det nya rummet blev tillgängligt. 

Vi vill dock påpeka att det iordningställda rummet inte kunde hållas öppet hela tiden. 
Detta på grund av att vi märkte att barnens lekar i rummet blev så pass vilda, trots att 
det enbart var ett fåtal barn i rummet samtidigt, så att det hela tiden krävdes en pe-
dagog närvarande. Med vilda lekar menar vi då exempelvis situationer vid rutschka-
nan där barnen lätt blev otåliga och då knuffade ner kompisen. Ungefär samma sak 
kunde hända när två barn möttes i trappan i sängen, då det ena barnet var på väg upp 
och det andra ner.  

Barnens rörelsemönster skiljer sig alltså åt individuellt, vi kan varken se något sam-
band mellan skillnaden pojke och flicka eller mellan de kulturella tillhörigheterna och 
den ”sociala klass” barnens familjer befinner sig i. Dessa variabler verkar inte ha nå-
gon relevans när det handlar om barnens intresse för rörelse i lokalerna, just nu. Vi 
känner att vi enbart kan spekulera i vad det är som gör barnen olika angelägna om att 
utnyttja de rörelsemöjligheter som finns.  

De resultat vi kunnat se gällande barnens totala utveckling är de att barnen faktiskt 
kom att utöva turtagning mer frekvent än innan rummets tillkomst. Vi kan också på-
stå att barnens samspel ökade avsevärt i detta rum, innan rummets färdigställande 
var samspel ovanligt, då dominerade så kallade ”vid sidan om lekar”. De mer fysiskt 
aktiva fick nu möjlighet att med glädje och glada rop ”showa” för de mindre fysiskt 
aktiva. Vi kunde nu se att även de barn som inte fysiskt deltog i samspelet ändå upp-
skattade det som åskådare, på så vis deltog även de.      

Sammanfattningsvis hävdar vi att vi ser tydligt på den planlösning som finns som 
bilaga (nummer 1 och 2) att samtliga barn utnyttjar hela lokalen till sin fria lek, från 
entré till allrum och skötrum. Det som möjligtvis skiljer barnen åt är den tid det tar 
för dem att förflytta sig mellan de olika aktiviteterna och den tiden de lägger ned på 
att iaktta andra barns görande. 

När vi kommer till resultatets validitet är vi givetvis medvetna om att vårt resultat är 
produkten av en tolkningsprocess från vår sida.  
 

5. Diskussion 
Eftersom det i dag är mer regel än undantag att även de yngsta barnen är i förskolan 
då bägge föräldrarna i de flesta hushåll förvärvsarbetar vilar ett mycket stort ansvar 
för barns rörelseutveckling på förskolan. Detta behov av rörelseutveckling kan vi nu 
tillgodose då vi har blivit mer uppmärksamma och medvetna om hur viktig en allsidig 
rörelseerfarenhet är för barns totala utveckling.  

Vi anser att det i vår yrkesroll är av stor vikt att se det kompetenta barnet, medan för-
äldrarna vill se sig som kompetenta föräldrar. Som vi uppfattar det så blir skillnaden 
på våra synsätt att vi ser barnens möjligheter till lärande och utveckling medan 
många av föräldrarnas prioritet är omvårdnad av barnen. Med omvårdnad menar vi i 
detta sammanhang, att barnen är hela och rena samt att de äter och sover ordentligt. 
Baserat på dessa reflektioner så kändes idén om ett rum för rörelse som något som 
borde gynna vår verksamhet, vilket det också gjorde. Vi upplevde det som att klät-
trandet på det övriga möblemanget i inomhusmiljön minskade i och med rummets 
tillkomst.  

Vi tycker det var intressant att se vad som hände när barnen fick tillgång till det ”fär-
diga” rummet. Som vi tidigare nämnt så styrde vi inte hur de nya aktiviteterna skulle 
användas utan lät barnen prova fritt.  Vi tyckte oss kunna se ett igenkännande hos 
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barnen när det gällde några arrangemang, speciellt på spjälsängen. Där kunde de mö-
tas flera stycken och sedan stå och hoppa tillsammans längs dess långsida med stora 
leenden på sina läppar. Just den typen av kroppslig kommunikation beskriver Dessen 
(1993) som vanligast förekommande i denna åldersgrupp.  

Det var ju inte bara motoriken som barnen kom att träna i det nyskapade rummet, 
även ett sådant fenomen som turtagning fick en helt ny innebörd. Vi såg att dessa 
barn inte var vana vid att vänta på sin tur, det blev väldigt tydligt när det blev köbild-
ning vid ett moment, till exempel vid trappen. Då hände det lätt att ett barn tog tag i 
framförvarandes tröja och drog det åt sidan, eller så knuffades ett barn helt enkelt 
iväg för att bana väg åt sig själv. Ett barn som hamnade liggandes på golvet blev lätt 
trampat på och ett och annat bett infann sig. (Kanske inte så konstigt med tanke på 
deras ringa ålder.) Dessutom är ju många av dem fortfarande ensambarn, det vill 
säga, de har inga syskon att träna turtagning och samspel med hemma. Trots det lilla 
kaos som kunde uppstå, särskilt vid trappan och rutschkanan, så ser vi det med posi-
tiva ögon då vi anser att det visar på att rummets funktioner lockar och intresserar 
barnen.  

Eftersom barn genomgår olika utvecklingsfaser beroende på vilken miljö de vistats i 
så går detta olika fort. Vi är båda övertygade om att miljön tillsammans med ett tillå-
tande vuxenstöd är det absolut väsentligaste i början av barnens motoriska utveck-
ling. Med ett tillåtande vuxenstöd menar vi att barnen ges tid och utrymme samt till-
låts att till exempel själva ta sig upp på en stol och pröva och utmana sina kroppsliga 
kompetenser. Grindberg och Langlo - Jagtøien (2000) som hävdar att barns motoris-
ka utveckling sker i en specifik ordning, har vi i vårt utvecklingsarbete inte lagt någon 
stor vikt vid. Att vi ska gå in i beskrivandet av dessa utvecklingsfaser som de också 
nämner känns inte relevant för oss. Vi vill däremot nämna att dessa teorier finns hos 
ett antal forskare och författare. Detta vill vi påpeka så att vi inte lämnar ett vilsele-
dande budskap och en uppfattning om att det enbart är miljön som påverkar den mo-
toriska utvecklingen.  

Vi har som sagt fokuserat på miljön som ett viktigt element för barnens utvecklande 
av rörelser. Huitfeldt och Bergström med flera (2007) nämner även de att om bara 
miljön är stimulerande och utmanade, inbjuder den till rörelsemönster som i annat 
fall kan anses vara för avancerade för barnens ålder. Detta håller även Sigmundsen 
och Pedersen (2004) med om.  

Vi tror att vi med hjälp av detta rum hjälpt barnen en bra bit på vägen. Detta känns 
förstås väldigt bra då vi pedagoger på förskolan har ett stort ansvar för hela barnets 
utveckling, precis som Norén – Björn (1990) påpekar. Även de barn som var vana vid 
att röra sig fritt hade ett behov av att röra sig mer och när dessa fick möjlighet att 
göra det så tyckte vi oss se att dessa barn får igång och inspirerar sina kamrater precis 
som Reggio Emilia filosofin beskriver. Det vill säga att barnen kan fungera som var-
andras pedagoger, likväl som de menar att miljön är en av de tre pedagogerna.  

Vi har speciellt lagt märke till ett av barnen som vi observerat. Det barnet har inte så 
välutvecklad grovmotorik ännu, barnet ifråga klättrar inte gärna, inte ens på låga fö-
remål. Eventuellt gör barnet det om det är lugnt runt omkring. Vi ser också att detta 
barn inte samspelar särskilt mycket med övriga gruppen, det håller sig gärna vid si-
dan av där det intresserat iakttar de andra. Vi kan mycket väl tänka oss att detta bete-
ende grundar sig i avsaknad av det som Dessen kallar för ”jagupplevelse”. Detta barn 
har inte haft möjlighet att lära känna och utveckla sina kroppsliga förmågor och de 
blir då svårare för det att samarbeta. Hon menar även att övriga barn läser av dessa 
egenskaper och de får då svårt att bli accepterade. De tecken vi har sett på detta age-
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rande är att väldig få barn tar kontakt med dessa avståndstagande barn. När rummet 
sedan var tomt på barn kunde barnet tillsammans med en pedagog sakta men säkert 
ta del av vissa aktiviteter där inne. Vi vill alltså påstå att de övriga barnens lek och 
samspel inspirerade detta barn att våga prova och testa sina begränsningar. Grind-
berg och Langlo – Jagtøien menar att otrygga, olyckliga barn ofta har dålig kropps-
känsla, vi funderar på vad som ger vad. Det ligger nära till hands att tänka att det är 
den dåliga kroppskänslan som ger upphov till otrygghet hos barnen. Som ett exempel 
på vad vi observerade gällande de lugnare barnen så hände det vi flera tillfällen att ett 
annat barn kom fram till något av dem och påbörjade samma aktivitet som ho-
nom/henne. De lugna barnens reaktion var då att släppa vad det nu var han/hon höll 
på med och gå därifrån. Att samspela var inte att tänka på för dessa barn.   

Vi upplever det som sagt att detta rum har fört barnen närmare varandra och utveck-
lat deras samhörighet och samförstånd. Vi har tydligt sett hur barnen tränar sitt sam-
spel och sitt turtagande. Ericsson (2005) samt Dessen (1993) beskriver det som att 
barnen genom sina kroppsrörelser utvecklar sin sociala förmåga samt skapar sina 
gemensamma regler.  Vi är därför mycket nöjda med att ha skapat ett rum med möj-
ligheten för barnen att röra sig på och runt större föremål, detta menar  även Løkken 
(2008) ger en god förutsättning för de yngsta barnen att skapa sig en egen kultur. Det 
är därför viktigt att förskolan erbjuder en sådan innemiljö. Vi anser att barnen i detta 
rum har skapat sig vad Løkken (2008) kallar för toddlarkultur. För trots att det före-
kommit knuffningar och bitningar, främst i början av rummets användande, har vi 
även lagt märket till att barnen efter hand och med vår hjälp gärna rättade in sig i led 
och följde varandra i olika göranden. Vi märkte att det i början i stort sett var omöj-
ligt för barnen att ta till sig våra muntliga uppmaningar när vi ville få dem att vänta 
på sin tur. Det absolut bästa sättet att få dem att börja utöva turtagande var genom 
att fysiskt placera dem bakom den kompis som var på plats först och sedan visa på 
när det gick bra att till exempel klättra upp för rampen. Vi tolkar det som att de kan 
lära sig visa respekt för varandras handlingar, om så bara för korta stunder, men till-
räckligt  påtagligt för att vi ska kunna uppmärksamma  det. Ett tydligt exempel på 
detta kan vara när några av barnen turas om att hoppa och ”falla ihop” på madras-
serna på golvet. Då syns tydligt att deras gemensamma avsikt är att just ramla ihop 
på madrasserna och sedan skratta åt varandra när så sker.  

Vi såg också det som Michélsen (2005) valt att likna vi en berusning. Barnen kunde 
ibland bli så exalterade av sina kroppslekar att de tjöt av glädje och irrade nästintill 
planlöst runt i rummet. Även Løkken (2008)  beskriver detta tillstånd hos lekande 
barn. Leksaker förefaller i detta tillstånd vara överflödiga då de genom de fysiska rö-
relserna finner mer glädje i att kommunicera och identifiera sig med varandra. Vi har 
i samband med dessa observationer ställt oss frågan om det är de fysiska rörelserna 
som leder till barnens ”berusning” eller om det är barnens redan inneboende glädje 
som ges utlopp för i form av deras rörelser. Vad kom först hönan eller ägget? Även 
Løkken (2008) har ställt sig denna fråga och vad vi vet så finns det inget allmängiltigt 
svar på den i dagsläget. Vi tror dock att det till stor del är möjligheterna till gemen-
sam fysisk aktivitet som gör barnen så uppfyllda av glädje. Vi tycker oss även kunna 
se att det byggdes upp en kultur i rummet, där samspel eller imitation var mer fre-
kvent förekommande än i övriga utrymmen på hemvisten. Vi är beredda att påstå att 
rummets struktur var grunden för denna kultur.  

När rummet var färdigställt och introducerat för barnen såg vi återigen att barnens 
rörelsemönster skilde sig åt. Dock var skillnaden mellan de fyra barnen inte lika stor 
denna gången. Det visade sig att det i genomsnitt endast skiljde ett aktivitetsbyte per 
observerat tillfälle mellan de mer aktiva barnen och de som vi förväntade oss skulle 
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vara mindre aktiva. Det blev tydligt att de lugnare barnen rörde sig tystare och vi 
uppmärksammade då inte ATT de faktiskt rörde sig runt på hemvisten. Vi har alltså 
lärt oss att bara för att ett barn inte rör sig så att det märks betyder det inte att det är 
stillasittande. De rör sig i princip lika mycket men på ett sätt som för oss vuxna är 
svårare att upptäcka.  

Under observationerna befann vi oss inte i det färdigställda rummet utan vi satt en 
till två meter från dörröppningen. Förutom att vi hade bra insyn därigenom finns 
även en glasruta som sträcker sig från golv till tak bredvid dörren. Detta var en natur-
lig plats för oss i rummet där vi ofta befann oss då den gav överblick över en stor del 
av hemvisten. På så vis undvek vi direkt interaktion med de observerade barnen. Må-
let var som vi tidigare sagt att barnen själva skulle utforska rummet. Tack vare att 
den observerade platsen även var vår arbetsplats så tror vi att vår närvaro under ob-
servationerna inte hade någon som helst påverkan på de observerade barnen. Att 
genomföra en systematisk observation fungerade mycket väl för ändamålet, att regi-
strera hur många gånger en händelse inträffar. Vi har svårt att tänka oss att de data vi 
båda samlat in skiljer sig mellan oss, för oss var det inte så svårt att registrera när ett 
barn byter aktivitet.   

Innan den andra omgången av observationer påbörjades fick barnen en vecka på sig 
att bekanta sig med rummet. De två aktiva barnen satte genast igång och provade sig 
fram genom rummet utan förbehåll. Istället för att iaktta sina kamrater och fundera 
över hur sakerna skulle kunna användas så bara ”körde” de på. Vi skulle kunna säga 
att dessa två fungerade lite som vägvisare för resten av gruppen. Lindahl (1998) be-
skriver denna imitation som en ”sällskaplig och social process” som sker med syftet 
att skapa samspel som sedan (när barnen kommer i tvåårsåldern) utvecklas till att 
barnen mer eller mindre ”showar” för varandra. Vi tycker att det var väldigt tydligt att 
dessa två observerade barn faktiskt ”showade” för sina kamrater både i spjälsängen 
och på madrasserna.  De två mindre aktiva barnen blev direkt stående vid dörröpp-
ningen för att enbart iaktta och observera. Efter cirka 30 minuter vågade sig dock det 
ena barnet in i rummet och blev sedan stående ett tag vid rutschkanans stege, för att 
sedan faktiskt klättra upp och sätta sig på toppen av den. Där blev barnet sedan kvar 
en lång stund, tills kamraternas påtryckningar blev för stora och barnet troligtvis 
kände sig tvungen att kana ner även om det inte ville eller var redo. Därefter var bar-
net i full gång med att ta sig upp och ner för kanan.  

Vi såg att barnen vågade mer och mer allt eftersom tiden gick. Speciellt när det gällde 
”spjälsängen”, den blev en favorit som höll länge. Med spjälsängens hjälp arrangera-
de barnen själva exempelvis en tunnel, en koja, en scen och en mötesplats. Alla vet 
vad en spjälsäng är, men ingen vet vad den kan bli. Vi fick uppleva en fantasirikedom 
hos barnen som var väldigt imponerande. Vi trodde i börjat att spjälsängen skulle bli 
lyckad men att den skulle bli så lyckad hade vi inte trott. Den överträffade våra för-
väntningar både vad gällde möjligheterna till samspel och rörelse. Efter ett och ett 
halvt år var den fortfarande lika attraktiv. Efter projektets avslut flyttades sängen ut i 
ett större rum och den var där väldigt populär under en lång tid.  

Det uppbyggda rummet är bara en del av förskolans möjlighet att främja barnens mo-
toriska utveckling. Tyvärr ser vi i vår verksamhet också sådant som hämmar barnen. 
Ett tydligt exempel på det är dagens mode. Är det viktigare att barnen har ”snygga” 
och opraktiska kläder i stället för tvärt om? I skrivande stund är det till exempel 
”inne” med stuprörsjeans. Är det vårt jobb att diskutera detta med föräldrarna?  Det 
är även ofta man hör att föräldrarna gärna vill att barnen ska ha galonkläder ute ef-
tersom de annars blir smutsiga, vad är viktigast, att de inte blir smutsiga eller att rö-
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relsefriheten sätts främst? Lindahl (1998) har även hon uppmärksammat detta di-
lemma.  
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Bilaga 1.  Observationsschema före rummets iordningsställande.   
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Bilaga 2. Observationsschema efter rummet iordningsställande.  
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Bilaga 3. Bygget. 
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Bilaga 4. Det färdiga rummet. 
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Bilaga 5. Aktivitet. 

 


