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Sammanfattning: 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med rörelselekar 

utomhus och utifrån arbetsmaterialet Rörelselekar – Motorik och samarbetsövningar 

undersöka hur det fungerar att använda rörelselekar i olika utomhusmiljöer. Två metoder har 

använts för att undersöka detta. En enkät skickades ut till pedagoger på förskolor för att ta 

reda på hur de arbetar med rörelselekar och observation av en barngrupp utfördes på 

förskolegården och i skogen, där barnen fick prova lekarna i arbetsmaterialet.  

 

Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om rörelselekar och dess möjligheter för barnens 

utveckling, dock använder inte alla pedagoger rörelselekar då de anser att barnens egen lek är 

viktig och att barnen automatiskt får motorisk träning i leken utomhus. Arbetsmaterialet 

fungerar bra i de båda miljöerna, det uppstod vissa skillnader i lekarna men inte så stora. 

Skogen erbjuder andra möjligheter till rörelse än förskolegården men samarbetet mellan 

barnen fungerar lika bra i de båda miljöerna. 

 

Nyckelord: Arbetsmaterial, Förskola, Rörelselekar, Samarbete, Utomhusmiljöer.
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1 INLEDNING 
 

När jag var liten lekte jag rörelselekar som ”Röda lyktan stopp” och ”Under hökens vingar 

kom”, i vuxen ålder har jag lekt dem med barn på förskolan och mina syskonbarn. Jag har 

dock aldrig reflekterat över att barnen genom rörelselekar tränar t.ex. motorik, matematik, 

samarbete .m.m. Under min utbildning till förskollärare fick jag upp ögonen för detta och 

skapade ett stort intresse för rörelselekar och dess utbud för barnen. Enligt mina erfarenheter 

använder sig förskollärare sällan utav rörelselekar och om de gör det så används det oftast 

som ett tidsfördriv. Jag har även en uppfattning om att rörelsepass oftast används inomhus 

som t.ex. ”Mini-Röris”, vilket är ett rörelseprogram där barnen får lyssna på en cd-skiva med 

musik och en röst som berättar hur de ska röra sig. Utomhus får barnen oftast leka fritt och 

likadant i skogen. Terrängen utomhus och i skogen ger andra möjligheter till rörelse och 

inlärning än inomhus. Ellneby (1999) menar att i skogen blir barnen mindre stressade vilket 

leder till mindre konflikter och detta gör att barnen leker bättre ihop i skogen.  

 

Utifrån detta fick jag två idéer, en var att undersöka om min uppfattning om användandet av 

rörelselekar i förskolan stämde och den andra var att göra ett arbetsmaterial med rörelselekar.  

Rörelselekar – motorik och samarbetsövningar (bilaga 1) är ett häfte där jag har lagt ihop fem 

redan existerande rörelselekar där barnen övar på motorik och samarbete. Tanken med detta 

är att inspirera pedagoger att använda sig utav rörelselekar. Lekhäftet ska kunna användas 

som ett rörelsepass där alla lekarna används efter varandra. Eftersom jag är intresserad av 

rörelselekar utomhus ville jag undersöka hur lekarna i arbetsmaterialet fungerar i olika 

utomhusmiljöer, detta för att upptäcka om skillnader kan uppstå i lekarna.  

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Definition av begrepp 
 

Motorik betyder rörelsemönster, rörelseförmåga och kan delas in i grov- och finmotorik. 

 

Grovmotorik är de grundläggande rörelserna som t.ex. att krypa, gå och springa. De 

grovmotoriska färdigheterna ligger till grund för de finmotoriska. 

 

Finmotorik är de precisa rörelser vi gör med händer och fötter, samt ansiktsrörelser.  

 

Automation av rörelser: Med detta menas att rörelser kan utföras automatiskt utan eftertanke 

som t.ex. att gå eller cykla. Varje ny rörelse behöver upprepas för att rörelsen ska bli 

automatiserad. (Nordlund, Rolander och Larsson 1997). 

 

Med rörelselek menar jag en lek där barnen på olika sätt rör på sig genom att t.ex. springa, 

krypa eller hoppa. Med medveten rörelselek menas att leken utövas med ett specifikt syfte 

som t.ex. att barnen ska utveckla sin motoriska förmåga. 
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1.1.2 Vad säger läroplanen för förskolan? 
 

Lpfö 98 påpekar lekens betydelse för barns utveckling och lärande, ett medvetet användande 

av leken ska finnas på förskolan i syfte att främja varje barns utveckling och lärande.  

 

”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö”(s.7). 

 

”Alla som arbetar i förskolan skall 

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra”(s.8). 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. (s.9). 

 

” Alla som arbetar i förskolan skall 

• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling.”(s.10). 

 

”Arbetslaget skall 

• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda hela sin förmåga, 

– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 

– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, 

– får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, 

– ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer 

och känna sig trygga i gruppen, 

– får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling”. (s.10). 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Lek och rörelse  
 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att det i rörelser krävs samordning av nerver, 

muskler och ibland även en intensiv hjärnverksamhet, vilket betyder att rörelsen har stor 

betydelse för barns totala utveckling. I lek och rörelse använder vi våra sinnen och förmågan 

att använda fantasi och spontanitet utvecklas. Barnen utvecklar även sin lust att lära. Det är 

varje barns rättighet att genom rörelse och lek få upplevelser, utmaningar och uppleva 

upptäckarglädjen. Medveten lek och rörelseträning underlättar och förbättrar både 

förutsättningarna för inlärning och själva inlärandet.  
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Mellberg (1993) menar att barnen blir medvetna om sin egen kropp och sig själv som individ i 

rörelseleken. Barnen får även viktiga erfarenheter som hjälper dem i deras motoriska 

utveckling som t.ex. att koordinationsförmågan förbättras. Mellberg (1993) menar även att i 

rörelseleken utvecklar barnen god fysik, uthållighet, muskelstyrka och hållning. Barnen 

utvecklar även sin förmåga till ett socialt samspel då de tillsammans lär sig nya kunskaper och 

kan visa upp sina egna färdigheter och därmed lära av varandra. Dessen (1990)  

anser att social utveckling och rörelse hör ihop, och att vi får en ökad kunskap om vår 

omvärld genom rörelse. Vår kropp är ett redskap för att bl.a. kunna utveckla en social 

förmåga. 

 

Granberg (1994)  anser att det är viktigt att barnen får utrymme och stimulans till att öva sin 

motorik när leken innehåller rörelse. Barnen behöver testa sig fram för att hitta kroppens 

möjligheter och begränsningar. I rörelseleken bör de små barnen få möjligheter att öva 

grovmotoriska rörelser, ramsor som benämner kroppsdelar bör även finnas i leken.  

 

Pedagogens roll 

 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (2003) menar att vi som kommer i kontakt med barn har ett 

ansvar och måste ge barnen uppmuntran och möjligheter att träna sin motorik redan från 

spädbarnsålder. Grindberg och Jagtöien (2000) påpekar vikten av kunskap hos pedagoger i 

förskolan. De menar att kunskap om barns fysiska utveckling krävs då det är förskolans plikt 

att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet pga. barnens behov av att vara i rörelse. 

Barnen behöver känna till den egna kroppens rörelsemönster för att kunna utveckla en sund 

själ i en sund kropp. Pedagogen ska även ha kunskap om barns motoriska utveckling, 

sinnenas betydelse för rörelse och sambandet mellan motorik och lärande. (Grindberg och 

Jagtöien 2000) 

 

Ericsson (2005) skriver att pedagoger kan ge barnen positiva rörelseupplevelser genom att 

delta i leken. Även Granberg (1994) anser att pedagoger ska delta i barnens lek och finnas till 

hand för dem. Pedagogen ska stödja, uppmuntra och skapa förutsättningar som gör att barnen 

vill röra på sig. Vidare menar Ericsson (2005) att möjligheterna för att utveckla barns 

grovmotoriska rörelsemönster i förskolan är goda. Pedagogerna ska planera och genomföra 

motoriska aktiviteter med syftet att utveckla barnens motorik när barnen inte tar egna initiativ 

till rörelse. Mellberg (1993) menar att det är viktigt att mer tid planeras in för barnens lek. 

Barnen behöver tid att uppleva och experimentera och i den fria leken förstärks barnens 

rörelseupplevelser, ofta genom upprepade försök. Mellberg (1993) menar även att för att 

inspirera barnens rörelselek behöver vuxna både egna rörelseupplevelser och nya idéer. 

 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att pedagogen kan vidga barnens ordförråd 

genom att introducera nya ord i rörelseleken. Pedagogen ska då ta sig tid till att på ett 

medvetet sätt upprepa och förklara orden. De menar att genom rörelse kan barn på ett konkret 

sätt ges möjligheten att lära och förstå olika begrepp. 

 

Rörelse, inlärning och trygghet 

 
Enligt Dessen (1990) är det viktigt att barnet har en positiv syn på sin kropp, eftersom barnet då 

lättare kan leka och röra sig med andra. Det är beroende på vilken kunskap och trygghet barnet 

har om sin egen kroppsförmåga som leder till om barnet har en positiv syn på sin kropp eller inte. 
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Ericsson (2005) har gjort en undersökning på en grundskola som handlar om motorikens och 

rörelsens betydelse för barns skolprestationer och hur barn med motoriska svårigheter kan bli 

hjälpta med fysisk aktivitet. Studien visade att skolans personal behöver bli bättre förberedda 

på att ta emot och undervisa barn med motoriska och koncentrationssvårigheter. Ericsson 

(2005) anser att vid skolstarten ska det utföras observationer av barns motorik för att upptäcka 

de barn som behöver extra stöd inom olika områden. Motorikobservationer kan även få 

positiva effekter för barns motoriska utveckling, genom att barnen då utför mer motoriska 

aktiviteter. Ellneby (2007) menar att barn med motoriska problem kan i äldre ålder få problem 

med självkänslan om problemen inte upptäcks i tid. Det är därför bra att som pedagog vara 

uppmärksam i rörelseleken och göra noggranna observationer av varje barn för att redan i 

förskolan uppmärksamma ev. motoriska svårigheter. Sandborgh-Holmdahl och Stening 

(1993) anser att om barnet har en dålig självkänsla kan det leda till emotionella störningar, 

inlärningsproblem och hämningar i personlighetsutvecklingen. De menar att det inte får 

ställas för stora kvar på barnet och att förväntningar från omgivningen har stor betydelse för 

barnets upplevelser av framgångens eller motgångens betydelse. Eftersom alla barn är olika så 

är det av betydelse att ge större valmöjligheter så att varje barn kan hitta något som den är bra 

på, vilket leder till en bättre självkänsla. Motoriska svårigheter beror på dålig utvecklad 

automation av rörelser, därför behöver barnet träna på rörelser vilket leder till en bättre utvecklad 

grovmotorik och ett bättre självförtroende då barnet lär sig att behärska rörelsen.  Barnet upplever 

känslan att ”Jag kan” och ett ökat självförtroende leder i sin tur till att barnet har lättare för att lära 

in nya saker. (Sandborgh-Holmdahl och Stening 1993) 

 

Även Mellberg (1993) tar upp automatisering av rörelser och menar att om barnets rörelser inte 

har automatiseras krävs hela barnets koncentration till att försöka utföra rörelsen och klarar i 

början inte av något ytterligare stimuli. Rörelserna automatiseras genom upprepelser och varje ny 

rörelse måste läras in och upprepas, innan barnet kan utföra rörelsen utan att tänka på den.  

Nielsen (1990) menar att pedagogen ska vara medveten om barnens rörelseförmåga så att kraven 

på barnen i leken inte blir för stora. Är kraven för höga och barnet pga. motorisk osäkerhet inte 

klarar av det den ska göra finns en stor risk att barnet blir frustrerat. Planerade rörelseaktiviteter 

ska utformas efter barnens förutsättningar men barnen bör även möta utmaningar.  

 

Wolmesjö (2006) menar att det är omöjligt att vetenskapligt bevisa att enbart rörelseleken har 

en avgörande påverkan på barns inlärning. Dock menar Sandborgh-Holmdahl och Stening 

(1993) att det finns ett behov hos barn, av trygghet och lustfylldhet vid inlärning. För många 

barn är rörelse någonting naturligt och positivt, vilket innebär en positiv effekt på inlärningen.   

 

Rörelse och utveckling: 

 
Dessen (1990) använder begreppet helhetssyn på barns utveckling. Hela barnets utveckling sker i 

harmoni med miljön och människorna i dess omgivning, även arvet är en viktig del. Under barnets 

första levnadsår sker rörelseutvecklingen steg för steg och barnet är då upptagen med att utveckla 

sin rörelseförmåga. Ericsson (2005) menar att den motoriska utvecklingen är en livslång process, 

som börjar i fosterstadiet och pågår livet ut. Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) instämmer i 

detta och menar att barnens färdigheter utvecklas i en bestämd ordning vilket syns tydligast under 

barnets första levnadsår. Barnet behöver ständigt utmanas för att utveckla naturliga rörelser som 

att gå, hoppa, springa osv. därför måste den fysiska miljön vara stimulerande. Det är vanligt att 

det innehåller olika rörelser i de minsta barnens lekar. (Jagtöien, Hansen och Annerstedt 2002) 

 
Dessen (1990) använder fyra utvecklingsbegrepp när det gäller barns rörelse, vilka är följande:  
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Rörelse och fysisk utveckling: Barnen behöver röra på sig för att få god fysik. Beroende på hur 

mycket barnet rör sig utvecklar och anpassar sig kroppen efter detta, kroppen behöver aktivitet för 

att utveckla alla olika funktioner. Barn har ett inbyggt behov av att röra sig och känner en stor 

glädje över detta.   

 

Rörelse och social utveckling: I små barns rörelselekar är kroppsrörelsen en viktig del i 

gemenskapen med andra barn. De barn som är trygga med sin kropp och dess förmåga accepteras 

lättare av andra barn vilket leder till att förmågan till samarbete i leken ökar. 

 

Rörelse och emotionell utveckling: Kroppsspråket där barnen uttrycker sina känslor är det första 

språket barnen lär sig. Lyckas barnet i sin rörelseutveckling utvecklar den en god självkänsla och 

en trygghet som påverkar barnets framsteg. Misslyckas barnet kan det skapa en otrygghet och en 

ovilja att delta i rörelseaktiviteter även i äldre ålder. 

 

Rörelse och kognitiv utveckling: Barn utforskar sin omvärld och får nya erfarenheter och 

kunskaper genom att röra sig. Uppstår det hinder måste barnen lösa det, den kognitiva förmågan 

utvecklas genom detta och barnet lär sig att använda sig utav den nya kunskapen. (Dessen 1990) 

 

Ellneby (2007) skriver om den grovmotoriska utvecklingen och anger riktmärken som anger 

ungefär var i utvecklingen barnet befinner sig i åldrarna 1-6. Hon påpekar att det kan vara stor 

variation mellan barnen och att detta inte grundas på fast vetenskap. 

 

1 år - Barnet kan stå en stund utan stöd och tar emot sig när den faller. Den tar även sina första 

steg. 

 

1,5 år – Barnet går och står själv, bredbent. Den sätter sig och reser sig genom att rulla över på 

mage. Den kan stå på knä, sätta sig på huk och sedan resa sig igen.  

 

2 år – Barnet kan gå baklänges, springa och stanna under språng. Den kan gå uppför en trappa och 

gå åt sidan. Den kan även gå på knä utan stöd av händerna. Barnet kan även sparka till en boll och 

hoppa om någon håller den i händerna. 

 

3 år – Nu kan barnet gå bra och hoppa jämfota utan stöd. 

 

4 år – Barnet springer bra och kan hoppa ca 25 centimeter långt. Den kan gå balansgång på en 

ritad bred linje och sitta stadigt och koncentrera sig. Barnet kan gå upp och ned i trappor utan att 

hålla i sig och stå på ett ben i ca 3-5 sekunder.  

 

5 år – Nu går barnet ledigt med svängande armar. Den kan nu stå på ett ben utan stöd och hoppa 

framåt på ett ben. Ca 60 centimeter långt kan barnet hoppa och kan nu resa sig från ryggliggande 

som en vuxen. Barnet kan springa och sparka boll och även springa i trappan. 

 

6 år - Barnet kan nu stå på ett ben 8-10 sekunder samtidigt som det blundar. Den kan nu hoppa 

cirka 75 centimeter långt.(Ellneby 2007) 

 

1.2.2 Utomhusmiljö 
 

Utemiljö och rörelse 

 

Granberg (2000) menar att de små barnen får möjligheter till fysiska övningar utomhus då det 

finns utrymme för varierande aktiviteter som innehåller grovmotoriska övningar. Barnen kan 

där medvetet träna sina rörelser genom att upprepade gånger utföra dem. Även Grindberg och 
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Jagtöien (2000) menar att det finns möjligheter till fysisk aktivitet utomhus. Isynnerhet på 

förskolegården där det som regel finns flera anordningar som inspirerar till rörelser. Dahlgren, 

Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) anser att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer 

och att de barn som har tillgång till en ”grön” omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer 

variationsrikt och utvecklar bättre koncentrationsförmåga än barn i sterila miljöer. Han menar 

att dagens höga ohälsotal sannolikt beror på att vi byggt bort möjligheten för människan att få 

utlopp för sitt naturliga rörelsebehov.  

 

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) har gjort en studie där de undersökt 

hur barn använder sig av daghemsgården samt vad den har för betydelse för barnens lek, 

koncentrationsförmåga och motorik. I studien upptäckte de den fysiska miljöns egenskaper, 

barnen får erfarenheter då de använder sig av miljön oberoende av hur miljön ser ut. Barnen 

blir bekanta med miljön och anpassar sig efter de möjligheter som finns tillgängliga. I den 

fysiska miljön kan barnet själv skapa egna platser där miljön får en speciell betydelse för 

barnet. I och med detta sker möten mellan barnets yttre och inte verklighet. Detta kan vara av 

stor betydelse för barnens vardagsmiljö. 

 

Granberg (2000) menar att när barn vistas utomhus blir de engagerade till att bli deltagande, 

undersökande och utforskande oberoende av om de befinner sig i skogen eller på gården. 

 

Skogen 

 

Lärarförbundet (2005) tar upp betydelsen av att vara utomhus för barn och att det är bra för 

dem på många olika sätt både motoriskt och intellektuellt. Barnen blir positivare vilket skapar 

mindre konflikter i barngruppen. De menar att skogen framkallar en känsla av lugn och ro, 

denna känsla kan följa med när barnen blir äldre pga. luktminnet. Med detta menas att när 

barnen är i skogen lägger de skogens dofter på minnet och vid äldre ålder känner de igen 

dofterna och associerar dem med känslan av lugn och ro. Granberg (2000) menar att det är 

viktigt med upprepning för små barns inlärning och trygghet. Att komma tillbaka till samma 

plats i skogen vid upprepade tillfällen gör då att barnen känner sig trygga och kan ta till sig 

kunskap på ett lättare sätt. Eftersom små barns tidsperspektiv är mycket kortare än vuxnas bör 

besöket i skogen vara återkommande antingen dagligen eller flera gånger i veckan. Även 

Ericsson (2002) tar upp vikten av trygghet hos barnen. Arbete med utomhuspedagogik kan ses 

som en trappa, där första steget är att få barnen att känna sig trygga och trivas i naturen.  Detta 

utgör grunden för att sedan ta sig vidare uppför trappan. Hon menar att genom regelbundenhet 

uppnås trygghet för barnen och att den inte kommer på en gång. Genom att leka samma lekar 

på samma plats upprepade gånger skapas trygghet hos barnen. (Ericsson 2002) 

 

Ellneby (1999) menar att miljön har en stor påverkan på barnen, de upplever både platser som 

får dem att må bra och mindre bra. Naturen är oftast positiv för de flesta, dock använder 

barnen naturen på ett annat sätt än vuxna vilket det är viktigt att vi vuxna förstår. Barnen 

använder naturen för att på ett naturligt sätt utveckla sina sinnen och sin motorik. Barnen 

upplever inte naturen som tråkig då den ständigt erbjuder nya upptäckter. Eftersom det inte 

finns färdiga leksaker i naturen uppmuntras barnen att använda sin fantasi och använda sig 

utav naturens material. Ellneby (1999) menar även att naturen erbjuder stor plats för varje 

barn och att smittorisken blir då mindre. Hon påpekar att de förskolor som har mycket 

utevistelse har en lägre sjukfrånvaro är de traditionella förskolorna. I naturen blir även barnen 

mindre stressade och det blir färre konflikter. Naturen har en förmåga att öka barns 

återhämtning i en stressfylld vardag. Barnens behov av sinnlig stimulans och rörelse 

tillgodoses på ett bra sätt i naturen. 
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Förskolegården 

 

Lärarförbundet (2005) diskuterar även förskolegården. De menar att en hälsofrämjande gård 

ska stimulera alla sinnen och alla barns naturliga rörelsebehov. Det är viktigt att lägga ned 

arbete på gården, dock kan gården ändras beroende på barnens behov. Gården ses som en 

extra pedagog och när gården görs om ska pedagogerna skapa förutsättningar för barnen att 

bli sedda, hörda och berörda. Gården ska även stimulera barns fantasi och inspirera till lek. 

Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) menar att förskolegårdar med en 

naturpräglad större yta stimulerar barnens vilja att vara utomhus och även deras lekaktivitet. 

Sandlådan är den goda platsen för små barn men även ”gröna” miljöer som skapar eget 

personligt utrymme, utmaningar, spänning och fascination. Nordlund, Rolander och Larsson 

(1997) menar att förskolans utemiljöer har betydelse för barns motoriska utveckling och om 

barn får tränas och utvecklas motoriskt i utemiljön så skapas goda chanser till att lyckas med 

all annan inlärning. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att undersöka hur rörelselekar används utomhus i 

förskolan och hur det fungerar att använda de lekar som finns i lekhäftet Rörelselekar – 

Motorik och samarbetsövningar, i olika utomhusmiljöer. 

 

Frågeställningar 

 

1) Hur fungerar det att använda samma rörelselekar på förskolegården och i skogen? 

 

2) Hur arbetar pedagoger med rörelselekar utomhus? 

 

2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetod 

 

De två följande datainsamlingsmetoderna har används i undersökning, observation och enkät 

(bilaga 3). 

 

Observation 

Denna metod valdes då det var barnens agerande i lekarna på gården och i skogen som skulle 

undersökas. Johansson och Svedner (2010) anser att observationsmetoden förmodligen är den 

mest givande metoden och är bra att använda i arbeten där undervisningsprocessen och 

elevernas beteenden ska undersökas. Videoobservation valdes då all information inte skulle 

komma med genom att skriva ned vad som händer genom t.ex. löpande observation. Genom 

att videofilma barnen kan man upprepade gånger gå tillbaka och granska materialet, vilket gör 

att undersökningen blir trovärdigare.  

 

Enkät  

Eftersom pedagogernas synpunkter om rörelselek och hur de använder dem ska undersökas 

valdes enkätmetoden. För att få den informationen finns det två metoder att välja mellan, 
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intervju och enkät. Johansson och Svedner (2010) menar att intervjuer ger en djupgående men 

smal information då undersökningsgruppen brukar vara liten. De menar att enkätmetoden ger 

en bred men ytlig information och att denna metod är bra för att få fram fakta inom ett bredare 

område och bland många personer. För att informationen inte ska bli alltför ytlig utformades 

en enkät med både slutna och öppna svar, där pedagogerna får svara fritt. Öppna svar är en 

fördel när deltagaren ska förklara sitt synsätt eller hur de arbetar.  

2.2 Urval 

 

Observation 

Målet var att undersöka en barngrupp med ca.10 barn. När en observation av barn ska utföras 

måste föräldrarna informeras och ge sin tillåtelse. 11 godkännanden kom in och detta blev 

undersökningsgruppen. 2 av barnen är född -05 och de resterande 9 barnen är född -06. 

Föräldrarna blev informerade om att varken barnens eller förskolans namn skulle tas upp i 

arbetet. Denna förskola valdes då jag är tidigare känd hos barnen, vilket underlättar vid en 

observation. Barnen behöver inte känna obehag för att en okänd person observerar dem. Det 

var även 2 pedagoger med vid undersökningstillfällena. 

 

Enkät 

Till enkätundersökningen skickades det ut 4 enkäter var till pedagoger på 10 förskolor, dvs. 

40 enkäter totalt. 23 färdiga och två halvfärdiga enkäter kom tillbaka och undersökningen 

baseras då på de 23 ifyllda enkäterna. Förskolorna är inom samma kommun och valdes 

slumpvis ut från kommunens hemsida. Deltagarna i enkäten blev informerade om att all 

information behandlas anonymt. 

2.3 Procedur 

 

Lekhäftet 

Jag valde att inrikta mig på rörelselekar där barnen får samarbeta, en lista med de 

samarbetslekar jag känner till sedan tidigare utformades och 5 av dessa lekar valdes sedan ut. 

Lekarna sattes sedan ihop i ett häfte med en beskrivning om hur lekarna går till och en bild till 

varje lek. Bilderna hittades via bildsökarfunktionen på www.google.se, genom att söka på 

hela eller delar av lekarnas namn. Häftet är konstruerat så att lekarna ska användas från början 

till slut om den används som ett rörelsepass. Lekarna går även att använda en och en.  

 

Observation 

Det första steget var att ta kontakt med förskolan, förklara syftet med undersökningen och hur 

den skulle gå till. Eftersom jag är tidigare känd på förskolan var det inga problem att få göra 

undersökningen där. Nästa steg var att informera föräldrarna om undersökningen och be dem 

ta ställning till om deras barn får vara med i undersökningen. Vid en observation av barn 

måste föräldrarna informeras och ge sitt tillåtande (Johansson och Svedner 2010).  

Föräldrarna fick ett brev (bilaga 2) där syftet och tillvägagångssättet i undersökningen 

förklarades. Längst ned på brevet fick de ta ställning till om de ville att deras barn skulle vara 

med och sedan lämna talongen till en pedagog på förskolan. I brevet stod det att varken 

barnens eller förskolans namn nämns i rapporten. Det stod även att de har rätt att ångra sig 

innan observationen utförs och att de vid eventuella frågor kunde kontakta mig via e-mail.  

 

Utförandet av observationen var uppdelat i två förmiddagar, vid samma tidpunkt på dagen.  

Lekhäftet delades ut till pedagogerna 5 dagar innan första observationstillfället, om 

pedagogerna känner till lekarna blir det lättare att leda barngruppen vid utförandet. 

http://www.google.se/
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Pedagogerna blev även informerade om att de gärna kan prova lekarna med barnen för att 

även barnen ska känna till dem. Detta för att undvika eventuella skillnader mellan 

observationstillfällena pga. barnens varierande kunskap om lekarna. Pedagogerna provade 

dock inte lekarna med barnen, vilket gör att barnen inte kände till alla lekarna innan 

observationen. Endast en utav lekarna som heter Pepparkakskull kände barnen till sedan 

tidigare. Pedagogerna förberedde barnen på vad de skulle göra, varför jag skulle observera 

dem och att de skulle videofilmas. Det var två pedagoger närvarande vid båda tillfällena. 

 

Vid första observationstillfället var vi på förskolans gård, denna gård har en fram- och baksida 

avdelad med staket, vi gick till baksidan där inga andra barn fanns, eftersom videofilmningen 

enbart får ske med de barn jag fått tillstånd till att observera. Baksidan är stor, avlång och 

gräsbelagd, det finns något enstaka träd. Marken är plan i mitten och lutar sedan lite ned mot 

stängslet, mot förskolan finns en kraftig lutning uppåt som sedan planar ut sig igen. Jag stod 

någon meter bort ifrån barngruppen och filmade dem, både för att så mycket som möjligt 

skulle komma med på film och för att barnen skulle känna sig mindre besvärade av att bli 

filmade. Barnen tittade lite på mig ibland men verkade inte besvärade av att bli filmade, när 

lekarna kom igång verkade de inte bry sig om filmkameran.  

 

En maxgräns på 10 min per lek sattes för att alla lekarna skulle pågå ungefär lika länge. Vissa 

av lekarna är menade att avslutas t.ex. när alla har blivit kullade medan andra lekar kan 

fortsätta utan avslut. Blir lekarna för långa finns det en risk att barnen tröttnar på leken eller 

inte orkar springa längre.  

 

Vid andra observationstillfället gick vi till en liten skog i närheten av förskolan. I mitten av 

skogen är marken plan och lutar sedan nedåt åt båda sidorna, pedagogerna satte upp en gräns 

som barnen skulle hålla sig inom under leken, vilket var några meter åt alla håll men inte för 

långt ned på sidorna. Träden var smala och stod tätare på vissa ställen och glesare på vissa, vi 

började lekarna på en liten öppen yta där träden fanns runt om området. På marken låg det 

löv, barr, kottar och lite stenar, det fanns någon liten enstaka stubbe och det stack upp enstaka 

rötter från träden. Både rötterna och stubbarna var svåra att se. 

 

Enkät 

Eftersom syftet med enkäten var att undersöka hur pedagoger arbetar med rörelselekar 

utomhus formades frågorna efter det. En testenkät gjordes först, där pedagoger fick svara på 

frågorna och sedan utvärdera enkäten. Det blev positiv respons men enkäten ändrades om lite 

inför undersökningen. 10 förskolor valdes sedan slumpvis ut ifrån kommunens hemsida och 

utifrån förskolornas hemsidor valdes slumpvis ut 4 pedagoger från varje förskola. 

Pedagogerna valdes ut då intresset för att svara på enkäten kan öka. På enkäten fanns en post-

it lapp med pedagogens namn som kunde tas bort innan inlämnandet. Enkäterna delades ut 

personligen av mig och med posten, tillsammans med enkäten fanns ett brev (bilaga4) där det 

stod syftet med undersökningen och att svaren behandlas anonymt. Där stod även mina 

kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Ett frankerat kuvert med min adress på bifogades. 

Pedagogerna fick ungefär 1 ½ vecka på sig att svara på enkäten.  

2.4 Analysmetoder 

 

Observation 

Vid analysen av den videofilmade observationen har varje lek bearbetas var för sig upprepade 

gånger och händelseförloppet har skrivits ned. Lekarna på gården och lekarna i skogen har 

ställts emot varandra för att upptäcka eventuella skillnader i leken och barnens beteende. 
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Fokuset i analysen av lekarna har varit på hur samarbetet fungerar, hur barnen agerar som 

tagare och när de är jagade och om de springer, går eller står stilla. Fokuset har även varit på 

hur många barn som avbryter eller inte vill vara med i leken, hur många gånger ett barn 

ramlar och hur barnen klarar av att genomföra leken. 

 

Enkät 

I analysen av enkäterna delades först pedagogerna in i 3 olika grupper beroende på hur de 

arbetar med rörelselekar på gården. Sedan delades de in i grupper med benämningen A, B 

eller C beroende på hur de arbetar med rörelselekar i skogen. Liknande arbetssätt har lyfts 

fram för att visa om pedagogerna har samma syften med att arbeta som de gör.  

3 RESULTAT  

3.1 Hur fungerar det att använda samma rörelselekar på förskolegården och i 

skogen? 

 

11 barn medverkade i undersökningen, i skogen var gruppen fullständig men på gården avbröt 

ett barn leken och gick in pga. kyla. Detta hände i början av lek 1, på grund av detta räknas 10 

barn på gården och 11 i skogen. Varje lek pågick i ungefär 7-10 min. Lekarna finns i Bilaga 1.  

 

Det verkar som att de flesta barnen i undersökningen tyckte att lekarna var roliga, då de 

skrattar och visar engagemang i leken.  

 

Lek 1: Ormen 

 

I denna lek var det endast det barn som beskrivs ovanför som avbröt leken på gården, i skogen 

var samtliga 11 barn medverkande.  Leken börjar om 10 gånger på gården och 9 gånger i 

skogen.  

 

På gården klarade ”huvudet” att fånga ”svansen” 4 gånger. Endast 1 gång av 4 blev ”svansen” 

tagen utan att något barn ramlade.  Barnen tappade taget om varandra 11 gånger, 3 utav dessa 

gånger fick de tag i varandra igen och de resterande 8 gångerna ramlade barnen. 3 utav 10 

försök ramlade nästan hela barngruppen samtidigt. Vid 2 tillfällen sätter sig 3 barn ned när de 

andra barnen ramlar.  

 

I skogen klarade ”huvudet” att fånga ”svansen” 2 gånger. Även här blev ”svansen” tagen 

endast 1 gång utan att barnen ramlar.  När barnen tappade taget i skogen ramlade nästan alla 

barnen samtidigt, både de som stod bakom det barn som tappar taget och ramlar och de barn 

som fortsätter framåt. 8 utav 9 försök ramlade nästan hela barngruppen samtidigt.  9 utav 11 

barn sätter sig ned 1-2 gånger när de andra barnen ramlar. När barnen ramlar ligger de 

skrattande kvar på marken ett tag. 

 

Barnen ramlade i genomsnitt ca.4 gånger var på gården och ca.7,5 gånger var i skogen. 

 

Endast 1 utav 11 barn (Barn A) vill inte vara ”huvud”. När barnen är ”huvudet” som ska 

fånga ”svansen” springer nästan alla, det är endast 1 barn (Barn B) som går. 
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Lek 2: Förstenad 

 

På gården är alla barnen med i leken och springer långt ifrån lekens startplats. 2 barn (Barn B 

och Barn I) sätter sig ned 1 gång under leken och springer sedan in i leken igen. Inget barn 

avbryter leken innan den är färdig. 

 

I början av leken i skogen står 2 barn (Barn A och Barn C) vid sidan och tittar på de andra 

barnen. Efter ett litet tag springer Barn C in i leken. Efter ytterligare ett tag får Barn A en 

kram och går sedan också in i leken. Även i skogen är det endast Barn B och Barn I som sätter 

sig ned 1 gång under leken och springer sedan in i leken igen. Mot slutet av leken sätter sig 4 

barn (Barn A, Barn B, Barn F och Barn I) ned runt ett träd och avbryter leken. I skogen 

springer barnen runt lekens startplats.  

 

Både på gården och i skogen springer barnen oftast i leken, de kan gå ibland när tagaren inte 

är i närheten. Blir barnen tagna behöver de inte vänta länge på att bli befriad med en kram. De 

barn som ibland stannar till utan att ha blivit tagna får även kramar.  

 

Barnen ramlar i genomsnitt 1 gång var på gården och 1.5 gång var i skogen. 

 

Lek 3: Sista paret ut 

 

Leken börjar om 8 gånger på gården och 15 gånger i skogen.  

 

På gården springer barnen långt även i denna lek. 1 pedagog (Pedagog A) är med i leken då 

ett ojämnt antal personer behövs. När barnen blir jagade springer alla barnen, förutom Barn A 

som går sakta fram. När barnen är tagaren är det även här endast Barn A som inte springer. 

Barn A får vara tagaren 2 gånger, första gången står barnet helt still tills de jagade barnen har 

funnit varandra igen. Andra gången följer Pedagog A med som tagare och då springer Barn A. 

 

I skogen vill Barn A inte vara med, Pedagog A går därför in i leken även här. Barnen springer 

inte långt ifrån de andra barnen. Alla barnen springer både som jagade och som tagare 

förutom Barn B som går.  

 

Utav de 8 gångerna leken börjar om på gården blir barnen tagna 3 gånger. I skogen blir 

barnen tagna 9 utav 15 gånger. Endast 3 barn ramlar 1 gång på gården och 2 barn ramlar i 

skogen. 

 

Lek 4: Pepparkakskull 

 

Alla barnen är med i leken både på gården och i skogen. På gården leker båda pedagogerna 

men i skogen är bara en med i leken (Pedagog B). Både på gården och i skogen står Barn A 

stilla när hon blir den jagade och på uppmaning från Pedagog A, går barnet sakta till närmaste 

barn. Barn B går sakta fram när den är tagaren men springer när den är jagad. De resterande 

barnen springer både när de är jagade och tagare. På gården springer 6 utav 10 barn långt ifrån 

gruppen och i skogen springer endast 2 utav 11 barn ifrån gruppen. 1 utav 11 barn (Barn B) 

ställer sig armkrok med ett barn fast den är tagare. Barnen ropar ofta på det jagade barnet och 

sträcker ut sin hand åt den i båda lekarna.  

 

På gården blev det 10st tagare, ungefär en tredjedel av de barn som blev jagade blev tagna. 

Barnen springer tillbaka till det barn den nyss stod vid 4 gånger. I skogen blev det även där 
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10st tagare, lite mindre än hälften av de barn som blev jagade blev tagna. Barnen springer 

tillbaka till det barn den nyss stod vid 10 gånger. 

 

Endast ett barn ramlar på gården och 3 barn ramlar 2 gånger i skogen.  

 

Lek 5: Fiskenätet 

 

I början av leken på gården står 5 barn (Barn A, Barn B, Barn C, Barn E, Barn I och Barn J) 

stilla och tittar på de resterande barnen. Barn A sätter sig ned under hela leken. De övriga 

barnen går in i leken antingen genom att springa undan tagaren eller genom att bli tagen och 

springer då med i fiskenätet. Barnen springer när de är jagade, Barn I och Barn J varierar 

mellan att springa och gå. I ”fiskenätet” springer barnen och försöker ta varandras händer igen 

om de tappar taget. När ”fiskenätet” är stort tappar barnen taget om varandra och nätet delas i 

mitten. Barnen fortsätter att springa som två nät tills Pedagog B hjälper dem att bilda ett stort 

”fiskenät” igen. Denna gång klarar barnen av att fånga de resterande 2 barnen utan att tappa 

taget. På gården springer barnen långt ifrån lekens startplats. Alla 10 barn är med i den 

avslutande ringen. 

 

I skogen står 3 barn (Barn A, Barn B och Barn C) stilla och tittar på de resterande barnen. Det 

är endast Barn C som går in i leken efter en stund. Barn C varierar mellan att springa och gå 

när den är jagad, de resterande barnen springer. Pedagog B är med i leken och går fort med 

barnen i ”fiskenätet”. Barn J går in i ett träd när den är med i ”fiskenätet” och avbryter leken. 

När barnen i ”fiskenätet” kommer fram till ett träd efter det, släpper de varandras händer och 

tar dem igen när de har passerat trädet. 10 barn är med i den avlutande ringen, Barn B sitter 

kvar där den har suttit hela leken.  

 

Två barn ramlar på gården och 4 barn i skogen. När leken är slut påpekar pedagogerna att det 

var svårare att leka denna lek i skogen men barnen höll inte med.  

3.2 Hur arbetar pedagoger med rörelselekar utomhus? 

 

På gården använder 9 av 23 pedagoger rörelselekar (grupp 1), 9st använder rörelselekar vid 

enstaka tillfällen (grupp 2) och 5st använder inte rörelselekar. (grupp 3).  

 

I skogen använder 8 av 23 pedagoger rörelselekar (grupp A) 8st använder rörelselekar vid 

enstaka tillfällen (grupp B) och 7st använder inte rörelselekar (grupp C). 

 

Grupp 1: Använder rörelselekar på gården 

Utav de 9 pedagoger som använder rörelselekar på gården är 8 förskollärare och 1 

barnskötare. De har avslutat sin utbildning mellan åren 1984 till 2006 och jobbar i 

barngrupper där barnen är mellan 2-6 år, varav medelåldersgruppen är 3-5 år.  

 

Pedagogerna uppger att på deras förskolegårdar varierar det mellan fri och organiserad lek, 3 

pedagoger menar att de utgår efter barnens önskemål, intressen och behov. De använder 

rörelselekar med barnen i syftet att barnen utvecklar gemenskap, bättre kroppskontroll, 

förmågan att lyssna och förstå instruktioner samt språkförståelse. Pedagogerna anser att 

barnen även tränar på turtagning, samspel, matematik samt att barnen får social träning. 4 av 9 

pedagoger tar även upp att barnen får motorisk träning i rörelselekar. 2 pedagoger lägger till 

att syftet med användandet av rörelselekar även är för att föra lekar vidare till yngre 

generationer.  
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Grupp 2: Använder rörelselekar vid enstaka tillfällen på gården 

Utav de 9 pedagoger som använder rörelselekar vid enstaka tillfällen på gården är 8 

förskollärare och 1 barnskötare. De har avslutat sin utbildning mellan åren 1968 till 2010 och 

jobbar i barngrupper där barnen är mellan 1-5 år, varav medelåldersgruppen är 1-3 år. 

Mestadels fri lek gäller på deras förskolegårdar med enstaka planerade aktiviteter. 7 av 9 

pedagoger menar att eftersom barnen är små och får motorikträning ändå i andra lekar eller 

enbart av utevistelsen så använder de endast rörelselekar ibland. 2 av dessa 7 pedagoger 

menar att de arbetar med barns inflytande och att de bara leker rörelselekar när barnen själva 

vill det. En pedagog anser även att när barnen är små bör de leka en och en.   

 

Utav de resterande 2 pedagoger anser en pedagog att rörelselekar är ett bra sätt för att hålla de 

barn som fryser varma, pedagogen tillägger att rörelselekar är som spel och lekar 

överhuvudtaget, där barnen lär sig regler och turtagning. 

 

2 av 9 pedagoger menar att syftet med att använda rörelselekar är att barnen tränar samspel, 

motorik, matematik, språk och turtagning. 

 

Grupp 3: Använder inte rörelselekar på gården 

Utav de 5 pedagoger som inte använder rörelselekar på gården är samtliga förskollärare. De 

har avslutat sin utbildning mellan åren 1971 till 2007 och jobbar i barngrupper där barnen är 

mellan 1-5 år.  

 

På förskolegårdarna får barnen leka fritt medan pedagogerna är närvarande. 2 av 5 pedagoger 

menar att de inte använder rörelselekar på gården då barnen tränar sin motorik automatiskt 

och att de små barnen får stora motoriska utmaningar av att vistas på gården. En av 

pedagogerna kan initiera till rörelselekar med äldre barn som redan har utvecklat sin motorik 

och har viljan att delta. De resterande 3 pedagogerna använder inte rörelselekar på gården då 

de anser att barnen är mycket engagerade i sin egen lek och vill inte avbryta den.  

 

Grupp A: Använder rörelselekar i skogen 

Denna grupp består utav 6 pedagoger från grupp 1 och 2 pedagoger från grupp 2. 

 

De 6 pedagoger från grupp 1 har uppgett att de har nära till skogen och går därför dit ofta, 

både spontant och inplanerat. I skogen är det varierat mellan fri och organiserad lek, när de 

inte gör andra aktiviteter som t.ex. upptäcker naturen. Pedagogerna uppger samma syfte med 

användandet av rörelselekar i skogen, som på gården, förutom att samtliga pedagoger tar upp 

att barnen i rörelseleken utvecklar sin motorik. Pedagogerna menar att skogen är en bra plats 

för motorisk träning. 2 av dessa 6 pedagoger anser även att det är fantasifullt och kreativt att 

leka i skogen.  

 

Av de 2 pedagogerna från grupp 2 går en pedagog till skogen med barnen ca 1 gång i veckan 

medan den andra pedagogen kan gå dit några gånger per termin. De använder rörelselekar 

med syftet att barnen får lära sig att förstå regler och träna på samspel, motorik, matematik, 

språk och turtagning. De påpekar dock att barnen även tränar motoriken i egna lekar i skogen. 

En av pedagogerna menar att det kan vara bra att använda rörelselekar med mindre 

barngrupper och den andra påpekar att de oftast leker rörelselekar på vägen till skogen, på en 

gräsplan. Pedagogen menar även att det härliga med att leka i skogen är att det är bra med 

utrymme att springa och låta högt.  
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Grupp B: Använder rörelselekar vi enstaka tillfällen i skogen 

Denna grupp består utav 8 pedagoger varav 3st är från grupp 1, 3st från grupp 2 och 2st från 

grupp 3. 

 

De 3 pedagogerna från grupp 1 går till skogen minst 1 gång i veckan. I skogen är det varierat 

mellan fri och organiserad lek, när de inte gör andra aktiviteter som t.ex. upptäcker naturen. 

Pedagogerna uppger samma syfte med användandet av rörelselekar i skogen som på gården, 

förutom att samtliga pedagoger tar upp att barnen i rörelseleken utvecklar sin motorik. 

Pedagogerna menar att det är barnens intressen som styr över aktiviteterna i skogen. De anser 

att spontan lek uppstår bland barnen och att de oftast använder rörelselekar när barnen själva 

vill göra det. 

 

De 3 pedagogerna från grupp 2 går till skogen minst 1 gång i veckan. Pedagogerna menar att 

de har mest fri lek i skogen och har ibland organiserade lekar, barnen har mycket inflytande 

över verksamheten. De anser att barn tränar sin motorik automatiskt i skogen och använder 

därför bara rörelselekar ibland. Oftast använder de rörelselekar när barnen själva vill leka. 1 

pedagog tar upp att när de har planerade rörelselekar så är syftet att barnen ska träna på 

samspel, turtagning och motorik. 

 

Av de två pedagogerna från grupp 3 uppger 1 att de går till skogen minst 1 gång i veckan 

medan den andra pedagogen går till skogen minst 2 gånger i månaden. I skogen upptäcker de 

naturen med barnen och har oftast fri lek med planerade aktiviteter ibland. Pedagogerna 

menar att de använder rörelselekar med syftet att barnen får träna sin motorik och sociala 

förmåga. Däremot anser de att barnens egen lek är viktig och använder därför endast 

rörelselekar ibland.  

 

Grupp C: Använder inte rörelselekar i skogen 

Denna grupp består utav 7 pedagoger varav 4st är från grupp 2 och 3st från grupp 3 

 

Här har samtliga pedagoger från grupp 2 och 3 uppgett samma svar. 5 pedagoger går till 

skogen minst 1 gång i veckan varav de andra 2 går till skogen enstaka gånger beroende på 

barnens ålder. I skogen undersöker de naturen och har mestadels fri lek och ibland planerade 

aktiviteter som t.ex. matematikuppgifter. Pedagogerna använder inte rörelselekar i skogen då 

de anser att barnen har fullt upp med att ta sig fram i skogen och upptäcka naturen. Barnen får 

automatiskt motorisk träning av att röra sig i skogen. 

 

Pedagogernas uppfattning och kunskap om rörelselekar: 

 

Samtliga pedagoger menar att de har en positiv uppfattning av rörelselekar. De anser sig även 

ha tillräcklig kunskap om rörelselekar och hur de kan hjälpa barnen i deras utveckling. Det är 

endast 1 utav 23 pedagoger som menar att hon inte har det. Pedagogerna påpekar dock att en 

pedagog aldrig kan bli fullärd och att det ibland kan behövas nya idéer och lekar. De påpekar 

att de kan de göra detta genom att läsa litteratur eller fråga någon kunnig kollega. 1 pedagog 

menar att det skulle vara bra med ett häfte med lekar att hämta inspiration från.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Hur fungerar det att använda samma rörelselekar på förskolegården och i 

skogen? 

 

Observation: 

 

Resultatet av observationen har besvarat frågeställningen då den visar hur lekarna har 

fungerat på gården och i skogen. Lekarna fungerar bra att använda både på gården och i 

skogen, vissa skillnader uppstod som diskuteras nedanför.  

 

Förskolegården och Skogen:  

 

I skogen håller gruppen ihop bättre och springer inte långt bort ifrån lekens startplats, vilket 

de gör på gården. Detta kan bero på att gården är stor och inbjuder barnen till att springa långt 

medan utrymmet i skogen är litet. Mellberg (1993) menar att uteleken är bra då lekar som 

kräver större utrymme kan användas. Resultatet visar att skogen har en mer utmanande 

terräng då barnen får möta hinder som rötter, stubbar och träd. Detta kan vara anledningen till 

att genomsnitten på att ett barn ramlade var högre i skogen. Träden var ett hinder i leken 

Fiskenätet då barnen ska hålla varandra i händerna utan att släppa taget. Barnen löste dock 

problemet genom att släppa varandras händer och sedan ta dem igen när de kommit förbi 

trädet. Det problem som uppstod på gården i denna lek var istället svårigheten med att 

tillsammans springa långt utan att släppa taget. Jag anser utifrån detta att skogen ger 

möjligheter till problemlösning i leken. Mellberg (1993) menar att skogens träd, stubbar och 

stenar blir ett naturligt rörelserum där barnen inspireras till att utveckla sina färdigheter.  

 

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) menar att barnen blir bekanta med 

den miljö de befinner sig i och anpassar sig efter de möjligheter som finns tillgängliga. Detta 

anser jag stämmer bra in med resultatet då barnen utnyttjar möjligheterna och löser de 

problem som finns i de olika miljöerna.  

 

Fler barn avbryter leken i skogen än på gården, detta kan bero på att de blir tröttare i skogen. 

Barnen har först gått en liten bit för att komma dit och eftersom skogen har en mer utmanande 

terräng och därför erbjuder andra möjligheter till rörelser, kan det vara tröttsammare och mer 

fysiskt ansträngande att röra sig där. 
 

Samarbete och gemenskap 

 

Ellneby (1999) menar att eftersom barnen blir mindre stressade i skogen, blir det mindre 

konflikter i barngruppen. I undersökningen uppstod inga konflikter mellan barnen varken på 

gården eller i skogen. Barnen samarbetade bra i båda miljöerna. Även jag anser att det blir 

mindre konflikter i skogen, men jag kan inte se detta i denna undersökning. Det kan bero på att 

antalet observationer var för få för att uppmärksamma detta men det kan även bero på att 

barngruppen har ett bra samarbete med få konflikter. 
 

I leken Ormen kände jag en stark gemenskap i barngruppen när barnen tillsammans ramlade eller 

satte sig ned och sedan låg kvar på marken och skrattade. Barnen gjorde en ny lek i leken, vilket 

var att ramla tillsammans. Mellberg (1993) menar att barnen utvecklar sin förmåga till ett socialt 

samspel i rörelseleken, då de tillsammans lär sig nya kunskaper och kan visa upp sina egna 

färdigheter och därmed lära av varandra. Dessen (1990) menar att social utveckling och rörelse 
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hör ihop. Detta kan jag se starkt i denna lek då barnen tillsammans skapar något nytt och 

roligt som hela gruppen är medverkande i.  
 

Trygghet i lek och pedagogens roll: 

 

Både Granberg (2000) och Ericsson (2002) tar upp vikten av trygghet hos barn. Att känna sig 

trygg i naturen utgör grunden för att vistas och leka i där. Tryggheten kommer inte på en gång 

utan uppnås genom regelbundenhet. De barn som är otrygga i leken kan bli trygga genom att 

leka den upprepade gånger på samma plats. I observationen lektes varje lek 2 gånger på 2 

olika ställen, 1 barn visade osäkerhet i lekarna båda gångerna. Jag kan inte dra någon slutsats 

om detta eftersom materialet är för begränsat, däremot kan jag diskutera de eventuella 

orsakerna. Detta kan bero på att lekarna inte lektes på samma ställe och att barnet inte har lekt 

lekarna tillräckligt många gånger för att den ska känna sig trygg. Däremot blev barnet 

tryggare i leken då den stimulerades till lek av antingen ett annat barn eller en pedagog. 

Granberg (1994) menar att pedagoger ska stödja, uppmuntra och skapa förutsättningar som 

gör att barnen vill röra på sig. Jag anser att pedagoger ska finnas till hands för barnen i leken, 

detta ger trygghet och stimulans och skapar som Ericsson (2005) menar, positiva 

rörelseupplevelser. Mellberg (1993) anser att om pedagogen är med i barnens lek kan den 

hjälpa barnen att upptäcka, våga och skänka trygghet till barnen. I Lpfö 98 står det att 

förskolans personal ska uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i 

sin utveckling. Ellneby (2007) menar att detta kan uppnås genom att vara uppmärksam i 

rörelseleken och göra noggranna observationer av varje barn.  

 

4.2 Hur arbetar pedagoger med rörelselekar utomhus? 

 

I resultatet visas en klar bild om hur pedagoger använder rörelselekar och syftet med det.  

 

Pedagogers uppfattning och kunskap: 

 

Samtliga pedagoger menar att de har en positiv uppfattning av rörelselekar. 22 utav 23 

pedagoger menar även att de har tillräckligt med kunskap om rörelselekar och hur de kan 

hjälpa barnen i deras utveckling. Trots detta använder sig inte alla pedagoger utav 

rörelselekar. Jag anser att det är viktigt att som pedagog ha kunskap om detta ämne för att 

stimulera och hjälpa barnen. Detta påpekar även Sandborgh-Holmdahl och Stening (2003) 

och Grindberg och Jagtöien (2000). De menar att eftersom det är förskolans plikt att ge 

barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet så behöver pedagogerna ha kunskap om rörelsens 

betydelse för barns utveckling. Grindberg och Jagtöien (2000) menar även att pedagogen ska 

ha kunskap om barns motoriska utveckling, sinnenas betydelse för rörelse och sambandet 

mellan motorik och lärande. Mellberg (1993) menar att pedagoger behöver både egna 

rörelseupplevelser och nya idéer för att inspirera barnens rörelselek. I resultatet kommer det 

fram att pedagogerna anser att en pedagog aldrig blir fullärd och kan behöva nya idéer och 

lekar ibland. Pedagogerna menar att de oftast kan få tag i detta genom att läsa litteratur eller 

fråga en kunnig kollega. Jag anser att det är bra att de själva söker nya kunskaper inom ämnet 

och tror att det är bra att förnya sina kunskaper och sitt lekförråd då och då. Detta för att ge ny 

inspiration och stimulans till att använda rörelselekar med barnen på ett lustfyllt och lärande 

sätt. Jag anser även att det kan vara bra att pedagogerna själva på t.ex. personalmöten får 

prova några lekar för att som Mellberg (1993) menar, få egna rörelseupplevelser. Detta kan ge 

större förståelse och inblick om rörelselekens möjligheter. Det kan även öka intresset för 

användandet i personalen.  
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Medveten användning av rörelselek: 

 

De pedagoger som medvetet använder sig utav rörelselek har samma syfte som står i Lpfö 98, 

att främja varje barns utveckling och lärande. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar 

att medveten lek och rörelseträning skapar gynnsamma förutsättningar för inlärning. De 

menar även att rörelser är bra för barnens totala utveckling då det krävs samordning av nerver, 

muskler och ibland även en intensiv hjärnverksamhet. Dessen (1990) skriver att social 

utveckling och rörelse hör ihop och att vi får en ökad kunskap om vår omvärld genom rörelse. 

Detta är även något som pedagogerna i undersökningen tar upp, de menar att barnen genom 

rörelseleken får utveckla sin sociala kompetens och samarbetet med andra barn. Jag 

instämmer i detta och anser att rörelselekar med samarbetsövningar kan vara bra att använda i 

grupper där det finns konflikter mellan barnen. Detta kan då genomföras i skogen då enligt 

Lärarförbundet (2005) så framkallar skogen en känsla av lugn och ro, vilket gör att barnen blir 

positivare. Ellneby (1999) menar också att barnen blir mindre stressade i naturen vilket gör att 

det blir färre konflikter.  

 

Den skillnad som fanns i undersökningen var att fler pedagoger tog upp motorisk träning i 

användandet av rörelselekar i skogen än på gården. Detta kan bero på att skogen erbjuder mer 

möjligheter till motoriska utmaningar och andra rörelser, som diskuteras i 

observationsundersökningen. 

 

Utevistelse och barnens fria lek: 

 

De pedagoger som ibland använder rörelselekar eller inte använder rörelselekar alls hänvisar 

till att barnen får automatiskt motorisk träning av att vistas utomhus och anser att barnens 

egen lek är viktig och ska inte avbrytas. De använder oftast rörelselekar när barnen själva 

initierar till det. Barnen har i skogen fullt upp med att ta sig fram och upptäcka naturen. 

Mellberg (1993) anser att barnen behöver tid att uppleva och experimentera och menar att i 

den fria leken förstärks rörelseupplevelser, ofta genom upprepade försök.  Granberg (2000) 

och Grindberg och Jagtöien (2000) menar att det finns möjligheter till fysisk aktivitet 

utomhus. Det finns både utrymme och oftast flera anordningar som inspirerar till rörelser. 

Barnen kan då själva medvetet träna sina grovmotoriska rörelser genom upprepade försök. 

Ellneby (1999) menar att barnens behov av sinnlig stimulans och rörelse tillgodoses på ett bra 

sätt i naturen. Jag håller med om att barnen får motorisk träning utomhus dock anser jag att 

rörelselekar kan ge andra möjligheter till rörelser. Detta anser även Mellberg (1993), som 

menar att även om barnen har en stimulerande och positiv rörelsemiljö så är rörelseleken 

motiverad. I rörelseleken kan vi leda barnen in på nya upptäckter och rörelser de undviker då 

de tycker att det är för svårt. Barnen får även känna glädjen av att röra sig tillsammans. 

(Mellberg 1993). 

 

Jag anser att barnens egen lek är viktig men att verksamheten kan bestå utav både fri och 

planerad lek. Det är extra viktigt för de barn som behöver stimulans och som det står i Lpfö 

98 så ska pedagoger ge barnen stöd och stimulans i deras motoriska utveckling. Det står även 

att på förskolan ska det finnas ett medvetet användande av leken i syfte att främja varje barns 

utveckling och lärande.  
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Barnens ålder och förutsättningar: 

 

Resultaten visar att de flesta pedagoger som arbetar med de mindre barnen kan använda 

rörelselekar ibland men oftast inte gör det. De påpekar att eftersom barnen är små får de 

automatiskt motorisk träning av utevistelsen. Jag håller med om detta men anser att barnen 

bör få träna sin motorik i rörelselekar ändå då de kan få andra möjligheter till rörelse i leken. 
Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att det är vanligt att det innehåller olika rörelser i 

de minsta barnens lekar och att barnen ständigt behöver utmanas för att utveckla naturliga rörelser 

som att gå, springa osv. Om detta inte sker i planerade aktiviteter är det viktigt att den fysiska 

miljön är stimulerande. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) anser att barn ska få 

uppmuntran och möjligheter till att få träna sin motorik redan från spädbarnsålder. Vidare 

menar Granberg (1994) att de små barnen bör få möjligheter att öva grovmotoriska rörelser i 

rörelselekar. 

 

Jag har uppmärksammat att pedagogerna i undersökningen endast hänvisar till motorisk 

träning när de förklarar varför de inte använder rörelselekar, men enligt mig är motorisk 

träning inte enbart syftet med rörelselekar. Barnen får även lära utav varandra och leken kan 

på ett lustfullt sätt stimulera de barn som är inaktiva att röra på sig. Blir barnen vana med att 

delta i rörelselekar minskar de obehag som kan finnas av att delta i leken och barnen får en 

positiv bild av rörelse och att röra sig tillsammans med andra. Gruppen får en starkare 

gemenskap och barnens sociala förmåga utvecklas. Det finns många anledningar till att 

regelbundet använda rörelselekar och jag anser att det är bra att börja använda dem när barnen 

är små. Pedagogen ska dock ha barnens ålder och förutsättningar i åtanke när de planerar 

rörelselekar, detta för att skapa en utmaning som är lagom svår för barnen. Nielsen (1990) 

menar att planerade rörelseaktiviteter ska utformas efter barnens förutsättningar men att 

barnen även bör möta utmaningar.  

4.3 Tillförlitlighet  

 

Tillförlitligheten i denna undersökning bör vara god. Metoderna genomfördes på samma sätt 

dvs. pedagogerna fick lika lång tid på sig att svara på enkäterna och observationerna 

genomfördes vid samma tid på dagen båda gångerna. Trots bortfallet på 17 enkäter gav 

enkätundersökningen ett givande resultat som besvarar frågeställningen. I observationen var 

det 10 barn som medverkade på gården och 11 i skogen, jag anser dock att detta inte påverkar 

resultatet. Min undersökningsgrupp i båda undersökningarna är dock för liten för att det ska 

ses som ett generellt resultat. De resultat som kommit fram i denna undersökning gäller endast 

för mina undersökningsgrupper, dock ger resultatet en inblick i hur det kan gå till i 

förskoleverksamheten och det som kan uppstå i leken på gården och i skogen. 

 

Arbetsmaterial: 

Jag anser att det går bra att använda arbetsmaterialet Rörelselekar – motorik och 

samarbetsövningar både på gården och i skogen då resultatet visar detta. Barnen får träna sin 

motorik och sitt samarbete vilket är det primära syftet med dessa lekar. I inledningen menade 

jag att arbetsmaterialet kan användas som ett rörelsepass och detta visar resultatet att det 

fungerar bra. I första leken Ormen, knyter barnen an till varandra vilket ger en bra start för 

rörelsepasset, som avslutning i den sista leken Fiskenätet får barnen ett gemensamt avslut i 

ringen och kan tillsammans diskutera om hur rörelsepasset gick. 
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Observation:  

Eftersom resultatet kan variera mellan olika barngrupper och utemiljöer, hade det varit 

intressant att observera mer än en barngrupp på fler förskolegårdar och skogar. Mellberg 

(1993) menar att eftersom varje barn är unikt, med sina speciella behov och resurser, blir 

därför varje barngrupp unik. Hade undersökningen skett genom enbart observation av 

barngrupp skulle detta vara en bra metod, dock är det tidskrävande och valdes bort pga. 

enkätundersökningen. Det hade även varit intressant att genomföra barnintervjuer efter 

lekpasset, för att få deras synpunkter och tankar om lekarna och miljöerna med i 

undersökningen. Genom att videofilma barnen stärks tillförlitligheten då materialet kan 

analyseras ett flertal gånger. Vid varje genomgång upptäcktes något nytt och hade jag valt att 

använda en annan typ av observation så hade det varit svårt, näst intill omöjligt att 

uppmärksamma och skriva ned hela händelseförloppet. 

 

Enkät:  

Valet av både öppna och slutna svar gav användbart material och en bra syn på pedagogernas 

tankar och arbetssätt. Pedagogerna tog sig tid att svara på de öppna frågorna, vissa skrev 

mycket och andra mindre. Det kan vara svårt att få ett tillfredställande svar med öppna frågor, 

men de flesta pedagoger lyckades med detta. Jag anser även att ett mindre ifyllt svar talar för 

sig själv och visar graden av intresse för undersökningen. I efterhand hade det varit intressant 

om pedagogerna fick beskriva sin förskolegård, det hade då kommit fram om användandet 

varierat pga. gårdens möjligheter till rörelse. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

 

Lekhäftet kan användas i förskoleverksamheten både som enstaka lekar och som ett 

rörelsepass. Genom de resultat som kom fram i observationen kan vi pedagoger bli 

uppmärksammade på de olika möjligheterna gården och skogen kan ge i lekarna. Genom 

enkätundersökningen kan pedagogerna i förskolan bli medvetna om andra arbetssätt och 

inspireras utav varandra.  

 

Som förslag till fortsatt forskning kan lekhäftet utvecklas med mer lekar. Förslagsvis kan 

häftet delas upp i olika kapitel, beroende på vad barnen tränar på i lekarna t.ex. lekar där 

barnen tränar sina sinnen, sin balans osv. Det nuvarande häftet kan då finnas som ett kapitel 

för samarbetslekar. En observation av fler barngrupper kan även göras för att få ett mer 

generellt resultat och en barnintervju kan genomföras för att få se lekarna och miljöerna ur 

barnens perspektiv. Enkäten kan utvecklas och skickas ut till fler pedagoger för att göra en 

bredare undersökning. Vad pedagogerna anser om sin egen roll i barnens rörelseutveckling 

kan undersökas och om gårdens utformning har betydelse för användandet av rörelselekar.  
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BILAGA 1 
 

 

 

Rörelselekar 
- Motorik och samarbetsövningar 

 

 

 

 

 

Av: Louise Hedlund 
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Ormen 

 

Barnen står i en rad men händerna på varandras axlar.  

Detta föreställer en orm, där barnet längst fram är huvudet och barnet 

längst bak är stjärten.  

Huvudet ska nu försöka fånga stjärten, de övriga ska hålla fast i 

varandra så ormen inte spricker. När huvudet har fångat stjärten ställer 

sig huvudet sist och leken fortsätter till alla har varit huvud och stjärt. 
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Förstenad 

 

Utse en kullare.  

Nu ska kullaren jaga de andra och försöka ta dem. Den som blir kullad 

blir förstenad och måste stå still till den blir befriad.  

För att bli befriad måste någon av de andra barnen krama den som är 

förstenad. En ny kullare utses när alla barnen har blivit kullade eller 

när kullaren tröttnar.  
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Sista paret ut 

 

Utse en kullare. 

Resten av barnen ställer sig två och två, hand i hand, i en rad bakom 

varandra. Kullaren står framför de andra med ryggen mot dem.  

När jägaren ropar ”Sista paret ut!” ska de två som står längst bak 

springa framåt på varsin sida och försöka ta varandras händer igen. 

Kullaren ska försöka ta någon av dem. Om paret hinner fram utan att 

bli tagna ställer de sig längst fram och kullaren får ropa igen. Tar 

kullaren någon av dem byter de plats och den som blev tagen blir nu 

kullare. Leken avslutas när alla paren har sprungit fram. 
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Pepparkakskull 

 

 

Utse en kullare och en pepparkaka. 

Resten av barnen ställer sig två och två i armkrok och håller den 

lediga handen i midjan.  

Nu ska kullaren jaga pepparkakan men pepparkakan kan rädda sig 

genom att kroka i någons arm. Då blir den andra i paret till 

pepparkaka och måste springa iväg för att rädda sig. Lyckas kullaren 

ta pepparkakan blir pepparkakan ny kullare – och kullaren blir 

pepparkaka.  
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Fiskenätet 

 

 

Utse en kullare. Denna är nu ett fiskenät och resten är fiskar.  

 

Kullaren ska jaga fiskarna. Den som blir tagen tar kullaren i handen 

och båda är nu fiskenätet som ska hand i hand jaga fiskarna.  

När fler barn blir tagna blir nätet större och endast de barn som står 

längst ut med fria händer kan ta fiskarna.  

När alla barn är tagna kan leken avslutas med att de yttersta barnen tar 

varandra i handen och bildar en ring. Detta blir en fin avslutning. 
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BILAGA 2 
 

Förfrågan om målsmans godkännande vid observation. 
 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Louise Hedlund och jag studerar till lärare med inriktning förskola på 

Högskolan i Gävle. 

 

Jag går nu min sista termin och skriver mitt examensarbete, som handlar om rörelselekar i 

förskolan.  Jag har valt att i denna barngrupp, undersöka hur det går att leka samma 

rörelselekar på förskolegården och i skogen, detta ska jag göra genom att observera en 

barngrupp på gården och i skogen när de leker lärarledda rörelselekar. Observationsmetoden 

jag valt är att filma barngruppen med en videokamera. Detta har jag valt för att det är lättare 

att få med allt som händer och min undersökning blir då grundligare.  I mitt arbete kommer 

det inte framgå vilken förskola, avdelning eller vilka barn som deltar.  

 

Jag skulle vara tacksam om jag fick er tillåtelse att observera era barn under de dagarna jag 

kommer att vistas på förskolan. Ni kan här nedanför ta ställning, klippa vid den streckade 

linjen och lämna sedan talongen snarast till någon utav pedagogerna på förskolan. Ni får 

naturligtvis ändra er i frågan men meddela då snarast detta.  Har ni några frågor eller 

funderingar är ni välkomna att höra av er! Ni kan nå mig via e-post.  

 

Louise Hedlund:  xxxx-xxxxx 

Tack på förhand 

Mvh Louise Hedlund 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Föräldramedgivande 

o JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

o     NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

Blir observerat av lärarstudenten.  

 

Datum:…………… 

 

Målmans underskrift: ………………………………………………. 
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BILAGA 3 
 

Enkät 

 

 
1. Vilken är din huvudsakliga utbildning? 

Svar:…………………………………………………………………… 

 

 

 

2. När avslutade du din huvudsakliga utbildning? 

Svar:…………………………………………. 

 

 

 

3. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Svar:……………. 

 

 

 

4. Hur bedriver ni verksamheten på förskolegården? 

Svar:………………………………………………………………………       

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. Använder du rörelselekar med barnen på gården?                                                            

 Ja               Nej           Enstaka tillfällen 

 

 

 

 

6. Har du något syfte med att använda/inte använda dig utav rörelselekar på gården? 

Beskriv syftet. 

Svar:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

7. Hur ofta går ni till skogen med barnen? 

Svar:………………………………………………………………………………………… 
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8. Hur bedriver ni verksamheten i skogen? 

Svar:…………………………………………………………………………………………  

            ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

9. Använder du rörelselekar med barnen i skogen? 

Ja              Nej         Enstaka tillfällen 

 

 

 

10. Har du något syfte med att använda/inte använda dig utav rörelselekar i skogen?  

Beskriv syftet. 

Svar:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

11. Vilken uppfattning har du av rörelselekar? 

Svar:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

12. Anser du att du har tillräcklig kunskap om rörelselekar och hur de kan hjälpa barnen i 

deras utveckling? Motivera ditt svar 

Svar:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 4 
 

 

 

Förfrågan om medverkan i undersökning om rörelselekar utomhus. 

 

 

Mitt namn är Louise Hedlund. Jag studerar till förskollärare på Gävle högskolas 

lärarutbildning med inriktningen: naturvetenskap – teknik – matematik.  

 

Denna termin skriver jag mitt examensarbete och har valt att fokusera på rörelselekar. Mitt 

syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar med rörelselekar utomhus. Jag har slumpvis valt 

ut förskolor och pedagoger på förskolorna, era namn har jag hittat på förskolans hemsida. 

Tillsammans med detta brev har ni fått en enkät som jag hoppas ni vill fylla i och sända åter 

till mig. Ni behöver inte skriva ner era namn eller vilken förskola ni arbetar på, enkäten 

kommer att behandlas anonymt.  

 

Jag bifogar ett frankerat kuvert och önskar enkäten tillbaka senast xx/xx.  

Om ni har några frågor vänligen kontakta mig:  

Mobil: xxxxxx 

E-post: xxxxxx 

 

 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning  

Louise Hedlund 

 


