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Abstract 
Arbetet behandlar barnets rörelsebehov och den grovmotoriska utvecklingen för barn mellan 

ett till fem år. Likaså behandlas förskolans inredning och utrustning i ute och innemiljön och 

vilken betydelse den kan ha för barnets grovmotoriska utveckling. De två iakttagelserna som 

gjordes beskriver hur miljön i två förskolor i två kommuner planeras och utrustas. 

Intervjuerna belyser skolledningens uppfattningar om fastighetens begränsningar och 

möjligheter för barns grovmotoriska rörelse i de två förskolorna. Resultatet visar bland annat 

att det skiljer sig bland kommunerna när det gäller utformning och planering av förskolors 

ute- och innemiljö. Vi utgick ifrån litteraturen att det finns inga bestämda regler för hur 

förskolan skall utformas, så utifrån undersökningen är slutsatsen att det är viktigt att observera 

barnet i dens miljö för att kunna anpassa ute- och innemiljön utifrån barnets rörelsebehov. I 

diskussionsdelen diskuteras kring barnets rörelselust, vad som stimulerar barnets 

grovmotoriska utveckling och hur förskolans inne och utemiljö påverkar barnet. 
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Förord 
Vi tror att barn inte rör sig lika mycket som förr. Det finns många stillasittande aktiviteter 

bland barn som inte kräver mycket rörelse; Tv-tittande, datorer och Tv-spel. Vi har även 

upplevt i den verksamhetsförlagda utbildningen och vid vikariat på förskolor, att det ofta har 

funnits stora barngrupper, små lokaler och till viss del brist på utemiljö. När vi skulle välja 

ämne till examensarbetet hade vi gått en kurs, Rörelse och idrott. Den handlade bland annat 

om att få kunskap och insikt om betydelsen av rörelse, fysisk aktivitet och träning av barnets 

motorik. Utifrån detta började vi diskutera kring förskolebarnets behov av rörelse. Vi kom in i 

tankebanan på hur dess yta och utrustning på förskolans inne och utemiljö antingen kunde 

bidra eller hindra barnets grovmotoriska utveckling och rörelsebehov.  

 

En allsidig rörelseerfarenhet är viktig för barnets totala utveckling. 

                    (Grindberg & Langlo-Jagtöien, 2000. s. 15) 
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1. INLEDNING 
Läroplanen för förskolan - Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) är styrdokument med 

instruktioner som gäller samtliga förskolor i Sverige och dess innehåll, mål och riktlinjer. 

Läroplanen skriver om barnets behov av rörelse och hur miljön bör vara: 

• Lokalerna skall vara lämpliga för varje barns behov och förutsättningar. 

• Miljön skall kunna erbjuda barnen utveckling, lek och lärande. Varje barn skall få 

möjlighet till att utvecklas efter sina egna villkor och behov. 

• Miljön skall vara trygg, utmanande, öppen, innehållsrik och lockande till lek och rörelse.  

• Det skall finnas utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus (a.a.). 

 

Barnombudsmannen (2004) skriver om att barns rätt till en utemiljö vid förskola eller skola 

inte finns reglerad i lag. Vissa förskolor har inte någon uteplats alls. Vidare skriver 

barnombudsmannen att miljöerna måste göras tillgängliga för lek och utevistelse för alla barn. 

Det bör även införas i lagstiftningen att där det finns en förskola måste det finnas en tomtmark 

för utevistelse. Detta är viktigt för barns uppväxtvillkor, att de får möjlighet att röra på sig. 

Barnombudsmannen skriver att barns fysiska rörelse i förskolan måste öka (a.a.). 

 

Ågren (2001) tar upp i en rapport att regeringen har haft ett uppdrag att förändra inställningen 

i samhället till fysisk aktivitet. Syftet var bland annat att bidra till att skapa stödjande miljöer 

som ökar förutsättningarna för fysisk aktivitet i vardagen, utifrån barns och ungdomars 

villkor. Det är idag inte längre självklart att barn får sitt rörelsebehov tillfredsställt i vardagen 

på samma sätt som tidigare. Vardagen tenderar att bli allt mer fysiskt bekväm, vi rör oss allt 

mindre. Speciellt två av de tio målen i uppdraget är aktuella för förskolan:  

• Att stimulera till rörelse och lek dagligen både inne och ute på förskolan. 

• Att stimulera barn och ungdomar till ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet och 

rörelse (a.a.). 

 

Claesdotter (2004) tar upp i artikeln vikten av en stimulerande ute- och innemiljö. 

Förskolläraren Seger säger i artikeln: 

 

Vi tycker det är viktigt att lägga ner arbete på miljön, både ute och inne. Den ska vara 

tillgänglig för barnen och tillgodose deras behov och intressen. Den ska vara vacker och 
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stimulera barns alla sinnen och naturliga rörelsebehov/---/Gården ska stimulera det 

naturliga rörelsebehovet, hela tiden. Man ska inte behöva släpa fram en massa saker och 

tillrättalägga för att barnen ska få möjlighet att röra sig säger Marie. 

(Claesdotter, 2004, s.34 och 37) 

 

Dessa tre källor ger oss en inblick på hur det kan se ut i dagens samhälle. Samhället är 

medvetet om att barn behöver rörelse och stimulerande plats till det. Det är positivt att man 

försöker förbättra situationen, men vi funderar på hur det ser ut i verkligheten ute i 

verksamheterna. Genomförs verkligen förändringarna eller är det bara fina ord? 

 

1.1  Arbetets uppläggning 
I bakgrunden tas först upp rörelsens betydelse för barnet och om den grovmotoriska 

utvecklingen hos barnet mellan 1-5 år. Efteråt kommer en del om hur förskolans inne- och 

utemiljö bör se ut. Undersökningen sker på fältet med utgångspunkt i två intervjuer och två 

iakttagelser. Arbetet avslutas med en diskussion. 

 

1.2 Arbetets avgränsning 
Vi är medvetna om att barnets utveckling sker i en helhet. Den intellektuella -, emotionella -, 

motoriska - och sociala utvecklingen hänger tätt ihop och utvecklas parallellt med varandra. 

Ljungström (2000) skriver att när man talar om barns motorik så talar man ofta om 

grovmotorik och finmotorik. Motorik handlar om att kunna koordinera sin kroppsrörelse efter 

sinnesintrycken som syn, hörsel, känsel, smak och lukt (a.a.). Vi har valt i detta arbete att 

begränsa till studering av aspekter i barns grovmotoriska utveckling. Enligt Ljungström 

(2000) är grovmotoriken de stora rörelserna som barnet gör med benen, huvudet, armarna och 

med bålet. Vi har valt att iaktta två förskolors ute och innemiljö i två olika kommuner. 

 

1.3 Syfte  
Hur förskolans inne- och utemiljö kan ha betydelse för barnets grovmotoriska utveckling, 

kommer att studeras. Syftet med studien är att undersöka utrustningens och utrymmets 

betydelse för förskolebarnets grovmotoriska utveckling. Detta genom iakttagelser, för att se 

hur den fysiska miljön i två förskolor, har planerats och utrustats utifrån barnets 

grovmotoriska utveckling och genom intervjuer, för att få kunskap om skolledningens 

uppfattningar om fastighetens begränsningar och möjligheter för barns grovmotoriska rörelse. 
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2. BAKGRUND 
 

Det som för hundra år sedan, eller t.o.m. för femtio år sedan, var en självklarhet, att barnen 

fick sitt rörelsebehov tillfredsställt i vardagen, är nu inte lika självklart för alla barn. 

Vardagen tenderar att bli allt mer fysiskt bekväm, vi rör oss mindre till vardags. 

                   (Åberg, 2004) 

 

Dessen (1990) skriver att från tidigare skeden av artens utveckling har människan ärvt 

förmåga till en stor variationsrikedom i rörelse, vilket var nödvändigt i en helt annan miljö än 

den vi har idag. Barns utveckling idag går genom en buren tillvaro från babysitter till vagnar, 

hissar, bilar och stolar. Kroppsrörelse och senare kroppsarbete blir mindre och mindre vanligt 

i vår miljö (a.a.). Detta tar även Danielsson m.fl. (2001) upp och menare vidare att för att 

kunna sätta in rätt sorts stimulans utifrån barnets behov, krävs kunskap om barns utveckling 

och när det i allmänhet kan utföra vissa rörelser (a.a.). Civildepartementet (1970) skriver att 

den fysiska miljön på en förskola bör bland annat vara föränderlig, variationsrik, ha utrymme 

och ha olika typer av redskap som stimulerar barnets grovmotoriska utveckling (a.a.). Alla 

som har med barn att göra bör ha förståelse för att alla barn är individuella och deras 

utveckling behöver inte ske i exakt samma ordning eller takt. Hur snabbt eller på vilket sätt 

barnet passerar de olika stadierna beror på olika faktorer som psykiska och fysiska och även 

på miljön (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000).  

 

2.1 Barnets grovmotoriska utveckling 
Småbarns grovmotoriska utveckling är mycket individuell och ibland verkar den gå framåt i 

ryckiga steg. Olika barn bör därför inte jämföras med varandra. Varje barns utveckling måste 

bemötas individuellt (Granberg, 2000). Insulander (1977) och Socialstyrelsen (1990) tar upp 

att det är viktigt att barnet kan röra på sig i förskolans ute och innemiljö. Därför är det viktigt 

att miljön kan varieras och anpassas utifrån varje barngrupps förutsättningar och behov. 

 

2.1.1   1-åringen  
Åkerman (1995) skriver att som ettåring är barnet grovmotoriskt aktiv, det vill säga att barnet 

är i konstant rörelse under dagen. Barnet rör sig överallt och klättrar och klänger gärna 

omkring på olika föremål. En rolig sysselsättning för barnet är att skjuta omkring på bord, 

stolar och leksaker. Socialstyrelsen (1990) tar upp att förskolans miljö kan träna barnets 
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grovmotorik och balans genom att bland annat ha olika typer av utrymmen, underlag av olika 

slag såsom plastgolv och liggande madrasser och lösa redskap för stimulans av 

grovmotoriken. Åkerman (1995) menar att runt ettårsåldern tränar barnet flitigt på att röra 

fötterna framåt med en fot i taget. Dessen (1990) tar vidare upp att träningen krävs för att de 

rätta musklerna skall aktiveras i rätt mängd och i rätt ögonblick för att barnet inte ska tappa 

balansen. Först måste barnet förflytta det ena benet, samtidigt stå på det andra och sen skifta 

ben, hålla reda på vart barnet står i omgivningen och hålla balansen. Inte konstigt att barnets 

gång är trevande i början (a.a.).  

 

Åkerman (1995) skriver att runt ca 15 månaders ålder har barnet oftast övergett sitt krypande 

för att helt ägna sig åt att gå, men vill barnet komma fram fort så kryper det helst fortfarande. 

När barnet går, sker det bredbent och något framåtlutad med armarna och händer svängande 

längs kroppen, för att hålla balansen. Hela foten sätts ner samtidigt och barnet rör sig i korta 

tvära rörelser. Magen skjuter nu ut och barnet är lätt svankryggat vilket gör att barnet nu trillar 

lätt (a.a.). En annan orsak till att barnet trillar, är att det inte än har lärt sig att ändra 

gångriktningen, vilket gör att det går rakt in i saker (Hwang, 2000). Här tar Holle (1978) och 

Civildepartementet (1970) upp hur viktigt det är att förskolorna har fria ytor för barnet att 

kunna röra sig på. Det skall inte finnas alltför mycket möbler och andra redskap som står i 

vägen för barnet. Åkerman (1995) beskriver vidare att när barnet till slut känner sig säker på 

att gå så börjar de ofta att lägga in andra saker som att stå på en fot, skutta, klättra och hoppa 

allt detta som syfte för att träna balansen (a.a.).  

 

När barnet börjar närma sig 18 månaders ålder står det ofta och gungar och svänger med sina 

armar eller går omkring på lite utmärkande sätt med till exempel högt lyftande ben (Åkerman, 

1995). Bruun (1981) menar att vid denna ålder är barnet oftast snabb och småspringer gärna 

men det är dock fortfarande stela i knä- och fotleder. Barnet har heller ingen direkt 

samordning mellan sina arm- och benrörelser. Detta leder till att dess springande blir lite 

kantigt och klumpigt. Att hasa sig ner för en trappa eller att krypa ner baklänges är nu något 

barnet börjar att behärska allt mer (a.a.). Åkerman (1995) tar vidare upp att barnet kan nu 

också sätta sig på en låg stol genom att backa mot stolen. Ska de upp på en högre stol så 

lägger de oftast magen på stolsitsen och drar sig upp med hjälp av armarna. Vidare skriver 

författaren att barnet nu kan luta sig ner för att ta upp en leksak och sitter gärna på huk när de 

leker och gör ofta detta utan att tappa balansen. När barnet har uppnått en ålder av ca 22 
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månader kan barnet oftast hoppa från ett trappsteg och landa med båda fötterna tät ihop på 

marken (Åkerman, 1995). 

 

2.1.2   2-åringen  
Åkerman (1995) menar att vid tvåårsåldern är barnet fortfarande grovmotoriskt aktivt. Barnet 

går mindre bredbent än tidigare, hjulbentheten har nu övergått i kobenthet. Bakdelen och 

magen står dock fortfarande ut. Armarna hålls nu oftast en bit från kroppen för att lättare 

kunna hålla balansen. Böjligheten i knä och armleder är så väl utvecklade att barnet kan 

samordna sina rörelser väl och därför springa smidigt (a.a.). Bruun (1983) skriver att en rolig 

sysselsättning för barnet är rörelselekar där det till exempel springer, klättrar och snurrar. 

Barnet är även intresserat av att hoppa omkring och upp och ner från olika föremål. 

Insulander (1977) tar upp att utifrån detta intresse som barnet har skall miljön formas genom 

att ha växlande material såsom linor, repstegar, klätterredskap, balansredskap med mera (a.a.). 

Hwang (2000) tar vidare upp att när barnet under denna period går i trappor sker inte 

rörelserna automatiskt än, utan barnet är fokuserad på att ta ett steg i taget och sätter ihop 

fötterna på varje trappsteg (Hwang, 2000). Balansen har förbättrats mycket sedan 1 års ålder 

och den blir bättre och bättre hela tiden. Mot slutet av det andra året kan barnet resa sig från 

knästående utan att använda händerna och att sitta med korsade fötter och ben (Åkerman, 

1995).  

 

2.1.3   3-åringen 
Åkerman (1995) skriver att omkring treårsåldern avtar lite av glädjen för rörelselekar. I denna 

period sysslar barnet mycket mer med balanslekar där det ingår att hoppa jämfota och på ett 

ben, klättra, gå i takt efter musik, gå efter kritstreck, gå på tå och balansera. Nu är barnet inte 

lika klumpig längre och balansen har blivit bättre. Deras knä och vristleder har blivit allt 

rörligare och barnet springer nu hellre än att gå (a.a.). Barnet behärskar sina rörelser bra och 

kan öka och minska farten, vända sig om och klara snäva svängar utan att trilla. Att gå upp för 

trappor utan att sätta fötterna intill varandra på varje trappsteg är nu inget problem (Hwang, 

2000). Bruun (1983) skriver att fast barnet behärskar sina rörelser bättre under detta år, ökar 

dock muskelspänningen hos barnet och det kan åter börja snubbla, trilla och ta miste på 

avstånd (a.a.). Grahn (1997) tar upp att förskolans miljö skall sporra barnet till att använda 

kroppen grovmotoriskt genom bland annat att balansera, klättra och springa. 
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Åkerman (1995) menar att från det att barnet är 3 ½ år så ökar den motoriska snabbheten med 

jämn takt till det att barnet är fullvuxet. Genom att barnet ökar i längd och vikt så ökar även 

den motoriska snabbheten (a.a.). Vidare tar både Åkerman (1995) och Bruun (1981) upp att i 

slutet av tredje året kan barnet cykla en trehjuling i och med att det då kan utföra de 

rörelsemönster som krävs. Det vill säga att barnet nu har utvecklat förmågan att röra ben och 

armar oberoende av varandra. Men när farten blir för hög, samordnas inte rörelserna så bra. 

Barnet rör då på hela kroppen och armarna följer med i benens rörelser och framfarten blir 

vinglig (Åkerman, 1995, Bruun, 1981).  

 

2.1.4   4-åringen 
Bruun (1983) och Åkerman (1995) menar båda att när barnet är omkring fyra år, har det 

kommit in i en intensiv rörelseperiod igen, då barnet rör sig över stora områden och ständigt 

är på upptäcktsfärder. Det blir nu allt mindre kobenta, armarna hålls ner mot kroppen och 

överkroppen hänger lite. Grovmotoriken är nu bullersam och kraftfull och barnet tar oftast i 

mer än vad som behövs (Bruun, 1983, Åkerman, 1995). Åkerman (1995) menar vidare att 

under denna period har barnet en tendens till att gå tillbaka till rörelser som är typiskt för 

tvååringar. Rusar upp och ner, klättrar mycket snabbt och högt, som ofta sker i samband med 

någon meningsfull lek. Barnet i denna ålder kommenterar gärna sin egen skicklighet och vill 

gärna ha bekräftelse på sin förmåga att kunna utföra en viss rörelse. Barnet behärskar sina 

rörelser mycket väl men överdriver gärna ibland genom att krångla till sina rörelser 

(Åkerman, 1995). Ett exempel kan vara att istället för att barnet går rakt fram, hoppar det på 

olika sätt, antingen undviker strecken på trottoaren eller bara går på vissa stenar (Bruun, 

1981). Barnet har fått ett flytande rörelsemönster och kan nu även bryta en rörelserytm för att 

gå över i en annan rörelserytm som till exempel från att gå till springa och från springande till 

galoppsteg. Att stå och hoppa på ett ben är nu en konst som fyraåringen behärskar allt mer 

(Åkerman, 1995). Enligt Griffiths (1970) utvecklingsskala kan barn i åldern 4-5 år klara 

följande uppgifter: 

 

• Gå nedför trappa med en fot på varje trappsteg utan stöd 

• Springa uppför trappa utan stöd 

• Kasta upp en stor och liten boll minst ½ meter och fånga den 

• Studsa och fånga en liten boll 

(Åkerman, 1995, s. 177 ) 
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2.1.5   5-åringen 
Åkerman (1995) skriver att barnet nu har mognat i sina rörelser och blivit mer 

rörelseekonomiska. Det vill säga att barnet planerar sina rörelser bättre och mer direkt än 

fyraåringen. Motoriken används med precision och skicklighet och barnet har nu bättre 

balans. Barnet kan nu stå på tå och även stå på ett ben en längre period (a.a.). Bruun (1983) 

beskriver att en annan sysselsättning som är roande för barnet är att leka ”Inte röra golv” 

genom att klättra och balansera på olika föremål. Insulander (1977) och Civildepartementet 

(1970) tar upp att miljön skall vara omväxlande för alla sorters lekar. Åkerman (1995) skriver 

att de stora musklerna kontrolleras fortfarande bättre än de små, men muskelspänningarna 

minskar och rörelserna är flytande och välanpassade till situationen. Barnet börjar kunna hålla 

armarna intill kroppen och liknar nu alltmer en vuxen när de står. Barnet blir också mer aktivt 

och självständigt (Åkerman, 1995).  

 

2.2 Rörelsens betydelse för barnet 
Åkerman (1995) menar att i förskolan ingår rörelse som en viktig och naturlig del av 

vardagen. Grunden i all fysisk träning med barnet är att ta vara på glädjen i att röra sig. Små 

barn har ett stort rörelsebehov. Vidare skriver författaren att allt eftersom barnet mognar, 

kommer nya rörelser att utvecklas och barnet tränar dem om och om igen, vilket är mycket 

glädjefullt för barnet. Barnet behöver också rörelse för utvecklingen av alla vävnader i 

kroppen såsom brosk, ben, senor, muskler, nervsystem och kärlsystem (a.a.). Ljungström 

(2000) förklarar att ett barns motoriska utveckling sker uppifrån huvudet och ner mot fötterna 

och inifrån och ut mot fingerspetsar och tår. Grovmotoriken är de stora rörelserna som barnet 

gör med benen, huvudet, armarna och med bålet. Vidare menar författaren att den viktigaste 

tiden för den grovmotoriska utvecklingen är då barnet är mellan noll och sju år. Det är också 

då barnet lägger grunden för sin kroppsuppfattning, sin självkänsla och jaguppfattning. 

Grovmotoriken tränar barnet genom att krypa, gå, klättra, hänga, balansera, hoppa, kasta, 

springa, stödja, rulla och åla. Åkerman (1995) förklarar vidare att om barnet erbjuds olika 

aktiviteter, väljer barnet vanligtvis själv den nivå som det är moget för och intresserad av 

(a.a.). Det är viktigt att barnet i förskoleåldern har stora utrymmen att röra sig på. Den 

motoriska utvecklingen lägger grunden till att kunna lära sig nya saker som att skriva, rita, 

minnas, fantisera och mycket annat (Ljungström, 2000).  
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2.3 Förskolans inne- och utemiljö 
Ett barns behov av rörelse och av grovmotoriska aktiviteter är stort under hela barnets 

uppväxttid. Vikten av detta tas upp av både Socialstyrelsen (1990) och författaren Åkerman 

(1995). Insulander (1977) tycker även att det är mycket viktigt att få möjlighet att röra sig 

både inomhus och utomhus. Miljön på en förskola skall planeras så att den stimulerar barnet 

både fysiskt som psykiskt. Erbjuder miljön ingen stimulans för barnet kan den göra så att 

barnet blir helt passiv, står bara upp och ner utan att ha någon motivation till rörelse. 

Författaren skriver att det därför är viktigt att barnet får inspiration till att springa, klättra, åka 

rutschkana, hänga i linor och repstegar, cykla, dra kärror med och utan last, ta sig upp och ned 

för kullar, gunga och balansera (Insulander, 1977). Socialstyrelsen (1990) tar upp att för detta 

krävs utrymme, lämpligt underlag, olika typer av klätter-, kläng och rutschredskap samt olika 

former av lösa redskap (a.a.). När material, regler och rutiner blir ett hinder för barnets lek, 

kommer barnet att sysselsätta sig med tillfälliga aktiviteter som har låg motorisk 

aktivitetsgrad (Danielsson, m.fl., 2001). Miljön på en förskola måste vara variationsrik och 

föränderlig för att tillfredsställa barnets behov av rörelse och av grovmotoriska lekar 

(Civildepartementet, 1970).  

 

Bengtsson (1981) skriver att inomhusmiljön på en förskola är oftast mer inredd utifrån den 

grovmotoriska utvecklingen än utomhusmiljön. Inomhus finns material och verktyg till att 

utföra olika aktiviteter. Utomhus lämnas oftast barnet åt sig själva och det är inte många 

vuxna som deltar i barnets lek. Hela förskolans utemiljö borde vara en plats där barnet och 

pedagogen tillsammans kan leka och utforska miljön (Bengtsson, 1981). 

 

2.3.1 Innemiljön 
Socialstyrelsen (1990) skriver att en förskolas lokaler och miljöer skall vara ett stöd för den 

pedagogiska verksamheten och för barnets inlärning och utveckling. Den bör vara utformad så 

att den erbjuder en bra vistelse- och arbetsmiljö för barnet. De olika aktiviteter som 

förekommer på en förskola så som rörelselek, dans, måltider, målning och mycket annat 

ställer vissa krav på förskolans utformning. Vidare står det i socialstyrelsen (1990) att ett 

passande format på en förskola är att det finns två avdelningar. Författarna menar även att 

rumantalet kan variera beroende på olika förutsättningar i kommunerna. Kommunerna kan 

tjäna ekonomiskt på mindre ytor i förskolorna, men då får lokalerna oftast sämre 

anpassbarhet, större slitage och den pedagogiska verksamheten blir sämre (Socialstyrelsen, 
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1990). Civildepartementet (1970) skriver att för den pedagogiska verksamheten bör det finnas 

stora rum som är lämpliga för större grupper med barn där man kan sjunga och leka olika 

rörelselekar och mycket annat. Det är också viktigt att det finns mindre utrymmen där barnet 

kan få dra sig tillbaka när den vill leka ostört eller få vila en stund. Författarna menar vidare 

att en förskolas miljö skall vara rymlig, lätt att hitta i, tydlig och tillgänglig för barnet. 

Årstider, barngruppens storlek förändras med mera, ställer också olika krav på miljön. Det ska 

vara möjligt att kunna anpassa byggnaden, inredningen och utrustningen, så att personalen 

kan variera barngruppens storlek och sammansättning vid olika aktiviteter på förskolan 

(Civildepartementet, 1970).  

 

Socialstyrelsen (1990) skriver att på förskolorna gäller det att det finns lämplig inredning och 

utrustning. Inredningen och utrustningen skall vara anpassad till både den vuxne och barnet. 

Bord, stolar och hyllor och liknande föremål skall finnas i vuxen- och barnhöjd. Föreskrifter 

om lämpliga arbetshöjder finns för den vuxne, men inte för barnet (a.a.). Vidare skriver Holle 

(1978) att i innemiljön bör det också finnas gott om fria golvytor, som stimulerar barnet till att 

leka fritt. Fri rörelse för barnet är att ha tillgång till och att kunna få uppleva en stor öppen 

golvyta. Civildepartementet (1970) vidareutvecklar detta och skriver att det inte bör finnas 

väggar och möbler i vägen, som hindrar barnet från att ta ut rörelserna helt. Små barn har en 

naturlig lust att springa, klättra och hoppa. Denna naturliga lust kan störas i trånga lägenheter, 

korridorer och trapphus (Civildepartementet, 1970). Socialstyrelsen (1990) tar vidare upp att 

aktiviteterna på förskolan har olika utrymmesbehov. För bygglekar krävs det bland annat 

material i stora mängder och mycket öppen golvyta för både långvariga och kortvariga 

konstverk. Skapande aktiviteter såsom måla, skapa med lera, trä, textil med mera, behöver 

arbetsyta som till exempel bord, bänkar och golv. Medan sagostunder fordrar en mer lugnare 

vrå eller avskilt utrymme. Utrymmen för stilla och rörliga aktiviteter skall läggas så att de inte 

stör varandra ljudmässigt och rörelsemässigt. När barnet genomför aktiviteter, krävs det att 

den inte blir störd och att den inte stör andra (Socialstyrelsen 1990). 

 

2.3.2 Utemiljön 
Grahn (1997) skriver att en förskolas utegård kan vara allt från gamla trädgårdar med ett 

parkliknande utseende till en trång innerstadsträdgård med mycket asfalt. Även om utseendet 

är olika så bjuder oftast förskolans utomhusmiljö på fler möjligheter än vad inomhusmiljön 

gör. Utomhus finns det fler krafter som inspirera och utmanar barnen som vinden, solen, 

åskan, regnet, årstiderna och den blommande grönskan. Författaren menar vidare att utemiljön 
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är oftast inte fylld av vuxnas budskap och syften utan låter barnets egen fantasi flöda fritt. För 

många barn är förskolan den plats som barnet vistas i under dagen och under flera årstider. 

Det är därför viktigt enligt författaren att utomhusmiljön uppmuntrar barnet att använda och 

utveckla sin fantasi, sin kreativa förmåga och som bjuder på utmaningar för de grundläggande 

grovmotoriska rörelserna (rulla, åla, krypa, springa, hoppa, snurra, klättra, balansera, gunga, 

dra och putta). Viktigt är att barnet får bygga en positiv självbild och en tilltro till sin egen 

förmåga (a.a.).  

 

Vid planering av utemiljön på förskola, bör den utgå från barnets lek och rörelsebehov 

(Insulander, 1977). Ytor och anläggningar bör utformas och utrustas så att de ger stora 

variationsmöjligheter i och med att bara en typ av yta inte kan tillgodose alla sorters 

lekformer. Redskapen skall anpassas så att de finns tillgänglig för både små och stora barn. 

För små barn krävs låga rutschkanor, balansredskap och klätterställningar. Medan de stora 

barn kräver mer utmaning än så (Socialstyrelsen, 1990).  

 

En förskola bör ligga i en trafiksäker och bullerfri miljö och ha ett soligt och vindskyddat läge 

(Socialstyrelsen, 1990). Det vill säga att såsom Civildepartementet (1970) och Insulander 

(1977) tar upp att barnet själv ska ha möjlighet att välja lekställe med sol eller skugga. Det bör 

också finnas regnskydd i form av skärmtak eller leklokal på flera ställen inom lekområdet. I 

utemiljön bör det finnas plats för rörelselekar, bollekar, gungor och klätterställningar, lekar 

med hjulfordon, material för konstruktiv och skapande lek, plats för laglekar och idrottslekar, 

vrår och sittplatser för stillsamma lekar. Alla dessa lekformer bör barnet kunna ha plats till att 

uppleva i utemiljön (Civildepartementet, 1970, Insulander, 1977). Socialstyrelsen (1990) tar 

vidare upp att på förskolans utegård bör det tas tillvara på redan befintlig vegetation som träd 

och buskar, hällar och stenar, klätterträd och kullfallna träd, grönområde, såsom stora fria 

gräsytor och kullar som gör att barnet stimuleras till lek och grovmotoriska rörelser. Området 

bör ligga i direkt anslutning till byggnaden (a.a.). 

 

Insulander (1977) tar upp att om barnet inte får tillräckligt med plats att kunna röra sig på, för 

att leka, springa, klättra, umgås med andra, försöka och misslyckas, kan detta göra att deras 

jagkänsla och jaguppfattning blir hämmad (a.a.). Civildepartementet (1970) tar upp att barnets 

lekaktiviteter inte bör styras med förbud. Staket och avskärmningsanordningar är 

nödlösningar, som endast i undantagsfall skall behöva användas. Om barngruppen inom ett 

lekutrymme är för stor försämras lekmöjligheten, konflikter och störningar kan skapas och 
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slitaget på utrymmet ökar. Vidare skriver författaren att kravet på mer effektivt 

markutnyttjande har ökat under senare år. I stort leder det till att de inre friytorna blir mer 

begränsade, markslitaget ökar, flexibiliteten blir mindre och barngruppen större. Det finns 

perioder i barnets växande där det sker snabba förändringar i kroppens proportioner och där 

barnet drivs till att ständigt röra på sig (Civildepartementet, 1970). Det som allra bäst tränar 

barnets motorik är att barnet dagligen får röra sig utomhus. Ett barn som inte får lov att röra 

sig klarar heller inte av att sitta still (Ellneby, 1997). 

 

Att inte låta ett barn röra sig är ett sätt att trötta ut barnet på, men att låta barnet röra sig 

på rätt sätt innebär att barnet får en sorts vila och avspändhet. 

(Civildepartementet, 1970. s.10) 

     

2.4 Problemprecisering 
Barnet behöver vara fysiskt aktiv. Men hur ser förskolans ute- och innemiljö ut utifrån ett 

rörelseperspektiv? Tas det hänsyn till barnets rörelsebehov när en ny förskola planeras 

områdesmässigt och lokalmässigt? 

 

Utgångspunkten för undersökningen: 

• Utföra två iakttagelser i två förskolor i två olika kommuner.  

– Hur har förskolorna planerats och utrustats utifrån barnets grovmotoriska 

utveckling?   

• Utföra två intervjuer med två rektorer i två olika kommuner 

– Hur uppfattar skolledningen förskolornas möjligheter och begränsningar i ute och 

innemiljön? Vem ansvarar för ute och innemiljön på förskolan? Vilka regler finns det 

för en förskolas utformning av ute och innemiljön? 

 

3. Metod 
Utgångspunkten i denna studie är kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning går ut 

på att försöka få ett resultat som kan höja trivsel, livskvaliteten, skapa positiva förändringar 

och öka förståelse av världen som vi lever i. Datainsamlingen sker genom iakttagelser och 

intervjuer (Wallén,1996, Olsson & Sörensen, 2001).   
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3.1  Val av förskolor 
Syftet är att undersöka hur den fysiska miljön i två förskolor, har planerats och utrustats 

utifrån barnets grovmotoriska utveckling. För att få svar på detta valdes metoderna 

iakttagelser av förskolans miljö och intervjuer av dem som är ansvariga för förskolans ute- 

och innemiljö. Utifrån detta gjordes ett urval på två kommuner, en förskola från varje 

kommun och en ansvarig anställd inom varje kommun. De två kommunerna som utsågs ligger 

i Skåne. Dessa kommuner valdes medvetet ut i och med det finns likheter mellan dem. Båda 

kommunerna har ungefär lika många antal förskolor, skolor och antal invånare. Det kändes 

viktigt i denna undersökning att kunna jämföra två ungefär lika stora kommuner för att se om 

det finns några skillnader mellan dem. När kommunerna var bestämda, valdes slumpmässigt 

ut två förskolor, en från varje kommun som iakttagelseobjekt. Detta för att vara så objektiva 

som möjligt och att det inte skulle finnas några förutfattade meningar. Sist valdes 

intervjupersonerna ut, vilket var rektorer. Syftet var att få ut så mycket information som 

möjligt om skolledningens uppfattningar om fastighetens begränsningar och möjligheter för 

barns grovmotoriska rörelser i förskolorna. I resultatredovisningen kommer kommunerna att 

redovisas som kommun 1 och kommun 2. 

 

3.2 Uppläggning och genomförande 
I denna del beskrivs undersökningsmetoderna iakttagelse och intervju, som valts till denna 

fördjupning. Vidare tas det upp hur metoderna lades upp, genomfördes och bearbetades. Sist 

diskuteras det i metodanalys.  

 

3.2.1 Iakttagelse av förskolornas ute och innemiljö 
Undersökningen inleds med iakttagelse av förskolornas ute och innemiljö för att få en inblick 

i områdena såsom Patel & Davidsson (2003) skriver. Iakttagelserna går ut på att registrera 

utrustningen och inredningen som finns i förskolornas ute och innemiljö. Olsson & Sörensen 

(2001) tar upp vikten av att vara förberedd. Som utgångspunkt använde vi deras frågor: 

• Vad skall iakttas?  

• Hur skall iakttagelserna registreras? (a.a.). 

 
Inför iakttagelserna ringde vi upp de valda förskolorna i god tid, berättade om examensarbetet 

och syftet med iakttagelserna av förskolans miljö. Personalen vi pratade med samtyckte till 

medverkan av iakttagelserna av förskolans miljö, mot försäkran av anonymitet. Iakttagelserna 
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förbereddes vid två tillfällen med utgångspunkt utifrån Olsson & Sörensens (2001) frågor. 

Dessa frågor diskuterades och antecknades innan varje tillfälle för att inga oklarheter skulle 

kunna uppstå under själva iakttagelsen. Vid tillfällena iakttogs förskolornas utrustning och 

inredning i deras ute- och innemiljö. Iakttagelserna av förskolorna skedde avdelningsvis. Allt 

registrerades genom att det skrevs och skissades ner hur inredningen såg ut och vilken 

utrustning som fanns i rummet. Under de två tillfällena intogs ett objektivt förhållningssätt. 

Ingen kontakt togs med vare sig personal eller barn. Vid iakttagelsernas slut skedde en 

genomgång av anteckningarna och det skrevs ner en fullständig redogörelse över 

iakttagelserna, vilket Patel & Davidsson (2003) tar upp.    

 

3.2.2 Intervju  

Iakttagelserna följs av kvalitativa intervjuer i denna undersökning. Enligt författarna Patel & 

Davidsson (2003) och Olsson & Sörensen (2001) är kvalitativa intervjuer att upptäcka och nå 

kunskap om undersökningspersonernas livsvärld och uppfattningar. Utgångspunkten i denna 

intervju, är att det sker ett samspel i samtalet mellan intervjuaren och den intervjuade. Den 

utgår även ifrån att vara öppen och anpassad för den intervjuade. Frågorna ställs så att den 

intervjuade är fri att tolka dem efter personlig erfarenhet och inställning. Frågorna lämnar 

maximalt utrymme för den intervjuade att svara på. När en intervju har dessa egenskaper, 

kallas det för en ostrukturerad intervju, enligt författarna Olsson & Sörensen (2001) och Patel 

& Davidsson (2003). 

 

Först diskuterades det och skrevs ner vilka frågor som var relevanta för undersökningen. 

Sedan gick vi ner till kommunhuset i en av kommunerna och förklarade i växeln syftet med 

arbetet och frågade vem vi skulle gå till. Efter att ha blivit skickade runt till olika personer 

inom kommunhuset, kom vi tillsist till en person som var rektor och hade ansvaret för 

förskolorna i ett område. Vi bokade en tid med henne för en intervju. Till den andra 

kommunen valde vi att ringa till kommunens växel för att få reda på vem vi skulle vända oss 

till. Där blev vi hänvisade till en kvinna som vi kontaktade. Hon kände att hon hade viss 

kunskap inom detta område men hänvisade oss vidare till en man som hon ansåg skulle ha 

ännu mer kunskap inom detta område. Mannen vi blev hänvisade till var en rektor som hade 

ansvar för hela kommunens förskolors ute- och innemiljö. En tid för intervju bokades.  

Inför intervjun skickades i god tid information om detta examensarbete, syftet med intervjun 

och vad det skulle innebära för intervjupersonen att delta. Detta anser Olsson & Sörensen 

(2001) är viktigt så att den intervjuade skall kunna ha möjlighet till att ta ställning om de vill 
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vara med i undersökning. De intervjuade samtyckte till medverkan av intervjun. Efter 

godkännandet skickades intervjufrågorna (se bilaga 1) till intervjupersonerna för att de skulle 

kunna förbereda och sätta sig in i frågorna.  Att lämna intervjufrågorna innan gjordes för att 

med säkerhet få ett gott intervjuresultat med mycket utförlig information. Denna information 

gavs även muntligt vid intervjutillfället för att inga missförstånd skulle uppstå. Till dessa 

tillfällen användes diktafon som de intervjuade godkänt tidigare. Diktafonen valdes som en 

arbetsmetod, för att inte avbryta samtalet och för att inte missa något i sammanhanget i 

intervjun. Intervjuerna skedde vid två tillfällen, vilket tog cirka 1 timme per gång. Intervjun 

började med bakgrundsfrågor och sedan fördjupades frågorna till undersökningsområdet och 

avslutades med utrymme för eventuella kommentarer, vilket Patel & Davidsson (2003) 

beskriver. Direkt efter intervjutillfällena bearbetades intervjuerna genom att det lyssnades av 

och skrevs ner. Detta för att såsom Wallén (1996) skriver att man inte skall glömma 

väsentliga delar och förlora sammanhanget i intervjun. 

 

3.2.3 Bearbetning 
Bearbetning utav den insamlade information skedde på så vis att intervjuerna bandades och 

sedan skrevs ner ordagrant. Texten bearbetades såsom Olsson & Sörensen (2001) säger att 

först läses intervjun igenom för att få ett helhetsomdöme. Sedan genomförs vad författarna 

menar är den enklaste form för bearbetning av en stor textmassa, det vill säga 

meningskoncentrering. Vilket innebär att den stora textmassan minimeras så mycket som 

möjligt utan att innebörden förloras. Patel & Davidsson (2003) skriver att en bearbetning av 

anteckningar från bland annat iakttagelser går ut på att man skriver ner det som iakttagits för 

att få en text att arbeta med. Utifrån texten görs sedan en tolkning som knyts samman med 

intervjubearbetningen i diskussionen. 

 

3.2.4 Metodanalys 
I stort var valet av metoderna intervju och iakttagelse rätt för denna fördjupning. Det var när 

vi skulle boka intervjupersonen i den ena kommunen som vi stötte på ett litet hinder. Det 

visade sig inte vara lätt att komma till den rätta personen för intervjun. Ingen i kommunhuset 

verkade riktigt vilja ta på sig ansvaret och vi blev skickade runt till de olika kontoren; plan- 

och byggkontoret, miljökontoret och barn och utbildningsförvaltningen. Ingen av dessa kunde 

svara på var ansvaret låg någonstans. Tillslut blev vi hänvisade till en rektor inom ett 

skolområde i denna kommun, som de ansåg kunde ha lite kunskap inom vårt ämne. Det vi kan 

se nu efteråt, är att det kunde ha varit intressant att även intervjua personalen på förskolorna 
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som iakttogs. Detta för att få med deras synpunkt på hur miljön bör se ut ur ett 

rörelseperspektiv. Vi kan också nu se att vårat arbete hade kunnat fördjupas ännu mer om vi 

hade gjort observationer på barnen i förskolans miljö. Detta för att få en djupare inblick på hur 

det ser ut i verkligheten ute på förskolornas ute och innemiljön och dess påverkan på barnets 

grovmotoriska utveckling. Det var även först under intervjun som vi fick förståelse för vilka 

regler som gäller för utemiljön (EU-normer) och innemiljön (arbetsmiljölagen) på 

förskolorna. Vi kunde inte få med denna information i arbetet i och med det uppstod tidsbrist. 

Trots detta anser vi ändå att vi har fått ett tillräckligt bra underlag för detta arbete. 

 

4. RESULTAT 
Denna del börjar med en redovisning av iakttagelserna som gjordes på två förskolor i de två 

utvalda kommunerna i Skåne. Till iakttagelsen på förskolan i kommun 1 finns det skissade 

bilagor numrerade två till fem och för förskolan i kommun 2 finns det skissade bilagor 

numrerade sex till nio. Efter redovisningen av iakttagelserna analyseras och jämförs dem med 

varandra. Iakttagelserna kommer även i analysen att relateras till barnets grovmotoriska 

utveckling och förskolans ute och innemiljö som tidigare tagits upp i kapitel 2 bakgrund. Sen 

kommer en redovisning av intervjuerna på de två rektorerna i de två olika kommunerna. Vi 

avslutar med en gemensam analys och jämförelse av intervjuerna från kommun 1 och 2.  

 

4.1 Iakttagelsen av förskolan i kommun 1 
Förskolan har tidigare använts till annat syfte än pedagogisk verksamhet. Villan ombyggdes 

för att på bästa sätt kunna anpassas till förskoleverksamhet. Förskolan består av två våningar 

där det finns tre avdelningar totalt; två på första våningen och den tredje på övervåningen. På 

första våningen finns en 1-3 års avdelning och en 3-5 års avdelning. Hela övervåningen består 

av en 3-5 års avdelning. Vid tillfället då iakttagelsen gjordes fanns det sexton stycken barn på 

1-3 års avdelning, arton stycken på ena 3-5 års avdelning (första våning) och sjutton stycken 

barn på den andra 3-5 års avdelning (övervåningen).  

 

4.1.1 Innemiljön på förskolan 
På 1-3 årsavdelningen (se bilaga 2) har barnen tillgång till hallen, allrummet, dockrummet och 

sovrummet. Skötrummet och kapprummet har barnen bara tillgång till när det är dags för 

blöjbyten och av- och på klädning. Hallen är helt tom förutom två skåp som står i ett hörn. 

Hallen leder till kapprummet, skötrummet och allrummet. I allrummet finns en stor hylla mot 
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väggen, där alla leksaker finns tillgängliga i barnens höjd. Vid motsatta vägg finns en liten 

avskärmande hylla där barnböckerna finns. Det finns även ett matbord för fyra barn och en 

vuxen och en kakelugn nära bordet. I ena halvan av rummet finns ett litet bord med fyra pallar 

i barnens nivå. I den andra halvan finns en soffa, en rutschkana och två mattor på golvet.  I 

dockrummet står två matbord som har plats för fyra barn och en vuxen var. Där finns även tre 

skåp och hyllor med utklädningskläder, en spis, en ugn, ett bord och två stolar i barnhöjd. 

Förutom detta har barnen även tillgång till två dockvagnar, två uppblåsta hästar, en trehjuling 

och en traktor med släp. Dessa kan barnen flytta runt och ta med överallt där det är tillåtet att 

vara.  Sovrummet består enbart utav madrasser som ligger på hela golvytan. Barnen får lov att 

leka i detta rum och ta med leksaker förutom vid vilan. 

 

På första våningens 3-5 års avdelning (se bilaga 3) har barnen tillgång till en liten hall, ett 

allrum, ett lekrum, ett sovrum och ett toalettrum. Hallen har gjorts om och är nu en 

snickarhörna. Där finns det en snickarbänk, hammare, såg, spik, handdriven borr, träbitar i 

olika storlekar med mera. I mitten av allrummet finns två bord hopslagna till ett långbord. Det 

finns en soffa i ena hörnet av rummet. Hyllorna är högt uppsatta med material för lugnare 

aktiviteter som till exempel sy, rita och pyssla. Det finns en köksutrustning i vuxenhöjd som 

tar nästan hela väggen och en kakelugn. Lekrummet har ett matbord. Där finns också hyllor 

med leksaker i barnens nivå och en hoppmadrass och skåp. Sovrummet har en enda stor rund 

myssoffa som tar hela platsen.  

 

Övervåningen (se bilaga 4) består av ett målarrum, sovrum, språkrum, byggrum, dockhörna 

och dramarum. Hallen går igenom hela övervåningen och är stor. Sovrummet har madrasser 

överallt på golvet med kuddar och täcken. Detta rum är till för att vila, mysa och läsa sagor. I 

byggrummet står legolådor och andra aktivitetslådor där barnen får vara kreativa med att 

bygga. Dockhörnan består av spis, bord, fyra stolar och säng till dockorna. Det finns en skärm 

som delar av hallen från hörnan, för att få en känsla av ett hus/rum. I dramarummet finns bara 

hyllor med kläder, peruker, skor och annat material för utklädning. Ett draperi skiljer 

dramarummet från dockhörnan. Målarrummet har ett stort runt bord och hyllor till barnens 

skapelser. Det står ett stort staffli i ena hörnan och resten av rummet är fri yta. I språkrummet 

står det en soffa vid fönstret och på väggen hänger det hyllor med böcker. Mitt på golvet står 

ett runt bord och ett halvrunt bord står mot väggen.  
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4.1.2 Utemiljön på förskolan 
Utegården (se bilaga 5) är avgränsad med järnstaket. Ytan består nästan enbart av gräs och det 

finns en liten backe. Annars är marken rätt så plan. Det finns två gungställningar; två gungor 

för de yngre och fyra gungor för de äldre. På gården finns en gammal ladugård som har blivit 

förvaringslokal för cyklar i olika storlekar, släp, grävskopor, bilar, studsmatta med mera. En 

bit ifrån förskolan finns en stor sandlåda. I sandlådan finns ett stort skepp med trappor, en 

lutande gång, förvaringslåda med sandleksaker och rutschkana. Det finns även stockar och 

bildäck i sandlådan, som barnen kan balansera på och flytta runt på. Runt sandlådan går en 

cykelstig som även leder till ladugården. Där kan barnen cykla och köra bil.  Efter sandlådan 

finns en liten skogsdunge med träd. På marken är bildäck nergrävda så att barnen kan 

balansera på dem. Det finns även en liten snickrad hydda i dungen. I ena sidan av dungen 

finns ett stort leksakståg som barnen kan leka med.  

 

4.2 Iakttagelsen av förskolan i kommun 2 
Förskolan består av fyra avdelningar i två olika hus. Det ena huset består av två avdelningar 

med 1-3 åringar och det andra huset, två avdelningar, med 3-5 åringar. Vid tillfället då 

iakttagelsen gjordes fanns det tolv stycken barn på var 1-3 års avdelning och nitton stycken på 

var 3-5 års avdelning. Sammanlagt på hela förskolan finns det ca sextiotvå stycken barn som 

delar samma utegård. 

 

4.2.1 Innemiljön på förskolan 
I första huset (se bilaga 6) finns det två avdelningar som består av en nedervåning och en 

övervåning. Där finns trettioåtta stycken barn i åldern 3-5 år. Först kommer man in i en 

ytterhall där alla barnen på båda avdelningar hänger sina skor, gummistövlar och regnkläder 

på krokar. Därefter går man in i en större hall där barnen har varsin hylla där de hänger sina 

kläder såsom jackor, mössor och vantar. Här finns även en trappa som går upp till 

övervåningen. Efter trappan så finns det en dörr in till höger och en dörr in till vänster vilket 

går till varje avdelning. Fortsätter man gå vidare fram i hallen kommer man till ett städförråd, 

ett personalrum och två toaletter, en på var sida. Efter det så kommer man till köket. 

 

I den första avdelningen har barnen tillgång till ett stort allrum, ett litet målar/matrum och ett 

litet sov/matrum. Det stora rummet är allrummet som är indelat i fyra sektioner, allrum, 

dockhörna, kökshörna och tåg/bilhörna. I allrummet finns ett matbord som står med kortsidan 
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mot väggen/fönstret. Det står även en soffa intill matbordet och på andra sidan av bordet finns 

en hylla med pussel, spel och lite andra leksaker. Nästan mitt emot matbordet står ett lågt bord 

där barnen kan spela spel, leka med Lego och rita. I kökshörnan finns det ett köksbord, fyra 

stolar, en vask och en spis i barnens höjd. Där finns också två små hyllor som barnen kan 

lägga olika kökstillbehör eller andra saker på. I tåg/bilhörnan finns backar med tågbana, bilar 

och en ”bilmatta”. Där kan barnen sitta på golvet och leka med bilar och bygga med tågbanan. 

I mitten av dessa två sektioner finns dockhörnan. I den finns ett stort dockhus med dockor där 

barnen kan leka. Det andra rummet är ett kombinerat målarrum och matrum. Där finns två 

hyllor med papper, målarfärger, penslar, pennor och annat som barnen behöver för att måla. 

Mot väggen står en vuxenanpassad köksbänk med vask och spis och vid fönstret står ett 

matbord. Det tredje rummet är ett kombinerat sovrum och matrum. Där finns ett matbord och 

några madrasser för barnen att sova på. Madrasserna står mot väggen och läggs ner vid 

sovstunden. 

 

Den andra avdelningen ser likadan ut storleksmässigt och rumsmässigt det är bara 

inredningen som skiljer sig åt. I allrummet finns en soffa, ett litet bord, spis och en bokhylla 

med olika leksaker. I rummet finns också två stycken matbord och en liten garderob med spel 

och pussel. I det andra rummet, byggrummet finns olika backar med byggleksaker på golvet. 

Det tredje rummet är ett kombinerat matrum och målarrum. Där finns ett matbord, en vask 

och penslar, målarfärger, pennor, papper med mera.  

 

Övervåningen (se bilaga 7) består av två personalrum, två förråd, ett våtrum, en toalett, ett 

kuddrum och ett allrum. Kuddrummet består av olika kuddar som används till kojbyggen och 

kuddkrig. I allrummet finns det ett bord och runt bordet hyllor med spel, pennor, papper, 

pussel och mycket annat. Där finns också en soffa som lämpar sig för sagoläsning och två 

gamla skolbänkar. En stereoanläggning för musik finns också i detta rum.   

 

I det andra huset (se bilaga 8) finns det två avdelningar med tjugofyra stycken 1-3 åringar. 

Först kommer barnen in i en ytterhall som är gemensam för båda avdelningarna, där de får 

ställa av sig sina skor. Sedan går barnen in genom en grind och där har de sina hyllor där de 

hänger sina jackor, mössor, vantar med mera. Direkt när man har gått igenom grinden så finns 

det en ingång direkt till vänster som leder in på den ena avdelningen. Fortsätter du till höger 

får du gå genom en lång hall som leder till den andra avdelningen. På höger sida i hallen finns 
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det tre stycken rum. Det första är ett planeringsrum för personalen, det andra ett personalrum 

och det tredje ett rum där personalen hänger av sig sina kläder.  

 

När du har gått förbi alla personalrummen i hallen kommer man in på första avdelningen. 

Avdelningen består av ett allrum, en toalett, ett kök som är gemensamt för båda avdelningarna 

och ett kombinerat sov- och lekrum. Direkt när du kommer in på avdelningen så ligger 

toaletten till höger som består av två toaletter, två handfat och ett skötbord. Efter toaletten 

finns köket som inte är till för barnen och efter köket finns ett litet rum som en del av barnen 

sover i efter maten. Detta rum används också till lekrum när barnen inte sover. I allrummet 

finns det tre matbord, en soffa, några hyllor med papper, pussel, pärlplattor med mera, en 

garderob där madrasser förvaras och en liten rutschkana, där står också lite backar på golvet 

med bollar och byggleksaker. Allrummet delas av med ett draperi efter maten, då nedersta 

delen av rummet används som ett sovrum för barnen. Sovningen sker gemensamt på båda 

avdelningarna.  

 

Den andra avdelningen ligger direkt till vänster när du kommer in genom hallen. Denna 

avdelning består av ett allrum, ett dockrum, ett målarrum, en toalett/skötrum och ett litet 

lekrum. Allrummet består av tre matbord och ett mindre bord som är till för barnen att rita på. 

Här finns också en soffa och lite hyllor med böcker, bilar, pussel med mera. Det finns även ett 

litet kök med vask och köksskåp i vuxenhöjd. I dockrummet finns olika docktillbehör som 

dockvagn, docksäng, dockor, dockkläder. Det andra rummet är ett målarrum där det står ett 

bord mitt på golvet i barnens höjd, runt väggarna finns det staffli och teckningar. Här finns 

också en vask som är för penseltvätt och dylikt i vuxenhöjd men det finns en stor pall som 

barnen lätt kan ta och klättra upp på för att komma åt vatten, färger och penslar. I lekrummet 

finns det lite madrasser, en gunga som hänger från taket, ett bord i barnhöjd, två uppblåsbara 

hästar, två trehjulingar och andra leksaker. Här finns också en toalett med två toaletter, två 

handfat och ett skötbord. 

 

4.2.2 Utemiljön på förskolan 
Utemiljön (se bilaga 9) består av mycket asfalt och lite grönområde. Där finns en asfalterad 

boll/basket plan, tre stycken sandlådor. I ena sandlådan finns det tre stycken gungor, två 

stycken ”gunghästar” och en balansgång. I den andra sandlådan finns två vanliga gungor och 

två babygungor. Där finns också en gungbräda som är för de mindre barnen och som man mer 

studsar på. På en liten gräsplätt står det en ”vanlig” gungbräda och där finns också en liten 
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kulle av jord och gräs. En bit därifrån finns den tredje sandlådan som är tänkt att ha till 

sandlek. Där finns också en liten rutschkana i den. Vid rutschkanan finns en liten gräsplätt 

med olika stubbar i olika längder och former som barnen kan gå balansgång på. En bit framför 

första huset ifrån finns en lite större gräsplätt som man kan springa och leka på. Resten av 

gården är av asfalt och på asfalten är det ritat några färgglada hagar och lite bollspels lekar. I 

utemiljön finns det även några vinbärsbuskar. Barnen har också tillgång till ett förråd där det 

finns olika sorters trehjulingar, bollar, bandyklubbor, basketkorgar, spadar, spannar, 

kakformar och lite andra sandleksaker. 

 

4.3 Analys av iakttagelserna i kommun 1 och 2 
I analysen kommer först iakttagelserna att jämföras med det som tidigare tagits upp i kapitel 2 

bakgrund, om hur miljön bör se ut. Sen kommer iakttagelserna att relateras till barnets 

grovmotoriska utveckling, som även tidigare tagits upp i kapitel 2 bakgrund. Dessa 

jämförelser görs för att se om verkligheten stämmer med vad Ljungström (2000) skriver om, 

att barnet behöver stora utrymmen att röra sig på för den grovmotoriska utvecklingen. 

 

4.3.1 Iakttagelserna i förhållande till miljön 
Det finns många likheter mellan kommunernas förskolor när det gäller innemiljön. I båda 

kommunernas förskolor finns det varierat stora och små rum för olika sorters aktiviteter, 

vilket Civildepartementet (1970) skriver bör finnas. En skillnad i kommun 1 inom 

avdelningarna är att en avdelning har flera stora rum än små, medan på de andra finns det fler 

små än stora rum. I kommun 2 finns det fler små rum än stora på alla avdelningar i båda 

husen. En skillnad är att hus 1 har även tillgång till en övervåning som består av ett stort rum 

och två små.  Rummen i båda kommunernas förskolor är lätta att hitta i och tillgänglig för alla 

barn, vilket stämmer överens med vad Civildepartementet (1970) skriver om.  

 

Inredningen på förskolorna i de två kommunerna ser rätt så lika ut. Den är anpassad till både 

vuxna och barn när det gäller bord, stolar, hyllor med mera, vilket skrivs i Socialstyrelsen 

(1990). En skillnad finns på en avdelning i kommun 1 där hyllorna är vuxenanpassade. Det 

finns gott om fria golvytor, utrymmen för flera olika aktiviteter och inga möbler i vägen på 

båda förskolorna i de två kommunerna. Detta är viktigt för stimuleringen och att kunna ta ut 

rörelserna helt, enligt Holle (1978).  

 



 26

Den största skillnaden är utseendet på förskolornas utemiljö. Grahn (1997) skriver att 

gårdarna kan se olika ut från förskola till förskola, vilket kan tydligt ses i dem två 

kommunerna. I kommun 1 är förskolans utegård en mer parkliknande trädgård med stort 

gräsområde, medan förskolan i kommun 2 mer ser ut som en asfaltträdgård med mycket asfalt 

och lite grönområde. Redskapsmässigt finns det också skillnader mellan kommunerna. 

Förskolans utemiljö i kommun 1 är mer redskapsutrustad än i kommun 2. Fast på båda 

förskolorna finns det mycket plats som uppmuntrar till rörelse och lek. En annan skillnad på 

förskolorna i dem två kommunerna är rutschkanan. I kommun 1 är den bara anpassad för stora 

barn, medan i kommun 2 är rutschkanan anpassad bara för små barn. Socialstyrelsen (1990) 

skriver att all utrustning bör vara anpassad för både stora och små barn. 

 
4.3.2 Iakttagelserna i förhållande till barnets grovmotoriska utveckling 
När iakttagelserna på förskolornas ute och innemiljö i kommun 1 och 2 jämförs i helheten 

med barnets grovmotoriska utveckling, kan vi konstatera att barnet från ett till fem år kan 

utveckla sin grovmotorik väl. Det finns bra utrymmen på båda förskolornas 1-3 

årsavdelningar och 3-5 årsavdelningar där barnet kan göra aktiviteter såsom krypa, balansera, 

hoppa, rulla med mera, vilket Ljungström (2000) tar upp som bra träning för grovmotoriken. 

Utemiljön på båda förskolorna lockar barnen till grovmotoriska aktiviteter i olika grader och 

på olika sätt. Det finns plats för barnet att cykla, klättra, åka rutschkana, balansera, springa 

och hoppa med mera.  

 

Åkerman (1995) och Bruun (1981) tar båda upp att ettåringen behöver plats för under denna 

period rör sig barnet överallt, klättrar, klänger och har inte någon direkt samordning mellan 

armar och ben. Jämfört med 1-3 årsavdelningarna på båda förskolorna i kommunerna 1 och 2 

finns denna plats för ettåringen att ta ut rörelserna.  I båda kommunerna har barnet tillgång till 

olika ytor såsom liggande madrasser, mattor och plastgolv, vilket tränar barnets balans som 

Åkerman (1995) skriver. Det finns även möbler och redskap som ettåringen kan flytta runt, 

klättra och klänga på. Bruun (1983) tar upp att en tvåårings sysselsättning är bland annat att 

springa, klättra och snurra. Jämförs behovet av att springa, i förskolorna i båda kommunerna, 

finns det inte lika mycket plats till det i förskolan i kommun 1 jämfört med kommun 2. I 

kommun 1 är det möbler som är delvis i vägen och storleken på barngruppen som gör att om 

barnet springer, krockar det oftast med antingen möblerna eller andra barn. Detta upplevs inte 

som ett hinder för barnen i förskolan i kommun 2. Där finns det tillräckligt med yta för att 
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springa utan att krocka med vare sig möbler eller andra barn. Det finns plats och möbler på 

båda förskolorna för tvååringen att klättra på, hoppa upp och ner från olika föremål, vilket 

Bruun (1983) skriver är stimulerande för tvååringens grovmotoriska utveckling. Vidare tar 

Åkerman (1995) och Bruun (1981) upp att treåringen tränar bland annat mycket balans, 

hoppar jämfota och klättra. Det finns möbler och plats för treåringen på båda förskolorna i 

båda kommunerna för att stimulera den grovmotoriska utvecklingen hos barnet.  

 

Bruun (1983) och Åkerman (1995) tar båda upp att fyraåringen är i denna period inne i en 

intensiv rörelseperiod, där barnet behöver stora områden att röra sig på. Barnet har lusten att 

hela tiden gå på upptäcksfärder. Jämförs detta behov med utrymmena på 3-5 årsavdelningarna 

på förskolorna i kommun 1 och 2, finns det utrymme för behovet i båda kommunerna, men 

tillgång till utrymmet är olika. I kommun 1 finns det skillnad mellan de två 3-5 

årsavdelningarna på förskolan. Avdelningen på första våningen har inte lika mycket utrymme 

som avdelningen på övervåningen, som har dubbelt så mycket utrymme, fler rum och mycket 

mer fria ytor. En kompensation för skillnaden är bland annat att barnen från första våningen 

har tillåtelse att också få vistas på övervåningen och tvärtom. På detta sätt får fyraåringarna på 

båda avdelningarna stora varierande områden att röra sig på, träna grovmotoriken och gå på 

upptäcksfärder. I kommun 2 på 3-5 årsavdelningarna finns inte tillräckligt med utrymme för 

fyraåringen att utforska på. Kompensation till detta är att barnet har tillgång till övervåningen, 

där det finns gott om stora fria ytor för barnet att röra sig på. Vidare beskriver Åkerman 

(1995) att femåringen använder nu sin motorik skickligt och har bättre balans. Bruun (1983) 

menar vidare att barnet tycker om lekar som till exempel ”Inte röra mark”. Detta kan 

tillgodoses materiellt på båda förskolornas 3-5 årsavdelningar i kommunerna. 

 

4.4 Intervju med rektorn i kommun 1 
Vilken utbildning har du? Vilket år påbörjade du utbildningen? Hur lång var utbildningen? 

Intervjupersonen svarar att från början var hon barnskötare på 60-talet, sen blev hon 

förskollärare. Hon berättar vidare att hon fick gå en pedagogisk administrativ påbyggnadslinje 

så att hon kunde blir en ansvarig föreståndare inom barnomsorgen. Efter ett tag fick hon gå en 

rektorsutbildning, som hon blev färdig med för två år sedan. Nu jobbar hon som rektor inom 

ett område i kommunen.  
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Vilken kontakt har du med kommunens förskolor? 

Intervjupersonen berättar att hon har en nära kontakt med förskolorna inom sitt område. Hon 

besöker dem regelbundet varje vecka på bestämda dagar. Den ena förskolan besöker hon en 

dag och den andra förskolan besöker hon en annan dag för att det inte ska krocka i schemat. 

 

Vilka arbetsuppgifter har du, som rör förskolans utformning/ute och innemiljö? Vad innebär 

arbetsuppgifterna? 

Intervjupersonen berättar att hon har två olika förskolor som hon besöker regelbundet. 

Personalen kommer till henne om något är fel.  Hon går även runt själv och tittar på miljön, 

om något är trasigt och behöver lagas. Hon menar att personalen inte alltid ser felen, för de 

arbetar i miljön dagligen: 

 

- Så vi hjälps åt helt enkelt, men det är klart det är jag som har det yttersta ansvaret. 

 

Intervjupersonen har ansvaret för förskolorna och kontakten med dem, men huvudansvaret 

däri arbetsmiljölagen ligger på områdeschefen. Det intervjupersonen gör är att observera och 

framför det till områdeschefen som för saken vidare. Hon berättar att ibland när inget annat 

fungerar, går de förbi det som har bestämts och någon annan får ta tag i det. Är det något som 

skall lagas kontaktas antingen vaktmästaren eller fastighetsförvaltningen, som de hyr huset 

av. Hon avslutar med att säga att det görs interna kontroller en gång om året, men det sköts 

inte alltid som det skall. 

 

Om en ny förskola skall startas vilka människor är inblandade i denna process, vem 

bestämmer vad? Utformning, område 

Intervjupersonen säger att om man skall renovera måste man vända sig till yrkesinspektionen 

för att få ett godkännande. De skickar sen ut folk som tittar på miljön som skall förändras. Sen 

skall även brandskyddsnämnden komma och inspektera säkerheten. Hon menar att det finns 

många stränga regler på hur en förskola ska se ut. Vid vidare diskussion om personalen får 

vara med och bestämma, svarar hon att personalen är oftast med vid renovering, väljer färger, 

golv, möbler och hur inredningen ska bli. Men de är aldrig med och bestämmer utformningen 

på en ny förskola när den byggs. Hon går vidare och berättar att när man skall bygga en ny 

förskola, är det fastighetsförvaltningen man först vänder sig till. De kontaktar arkitekter och 

folk som letar efter tomt. Rektorn och skyddsombudet är alltid med i byggnadsprocessen.  
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Finns det några regler om hur en förskola skall utformas, ute och innemiljö? Tycker du att 

kraven är rimliga?  

Som intervjupersonen tidigare sagt, finns det många krav och regler som man måste hålla sig 

till, vilket hon anser är bra och mycket viktigt. Hon anser att i innemiljön kan man inte göra 

precis hur man vill och det är mycket man får backa på. Innan man bygger om så måste man 

vända sig till yrkesinspektionen för att få ett godkännande: 

 

- Då kan vi ta det nya här borta, för där har vi gjort så här, att vi har fått bygga om ett 

par gånger på stället. Detta för vi har haft fuktproblem och då bygger man om för att 

man kanske behöver en annan ventilation och då har vi inte så mycket att säga för att 

rören måste dras på ett visst sätt. Nu gjorde vi om så att de dras i taket, istället för 

golvet. 

 

Vidare berättar hon att utemiljön kan man påverka så länge man håller sig inom EU-reglerna 

för lekplatser. Deras regler är jättehårda när det gäller till exempel grusvalet, avståndet, höjder 

och djup. Hon tycker att det är mycket enklare när man skall laga en lekplats än om man skall 

bygga en ny. Exempelvis får man inte ha mer än två gungor på en ställning och det måste vara 

samma sorts gunga; alltså inte blanda babygungor med bildäcksgungor.  

 

Vad anser du är en bra förskolemiljö sett ur ett barnperspektiv? 

Hon tycker att det är viktigt med bra lokaler som gärna ligger på markplan, för att det skall 

vara lätt att komma in och ut. Hon tar upp både positiva och negativa sidor med stora och små 

rum. I stora rum blir det gärna mycket ljud och rörelse, medan det blir lugnare och tystare i 

små rum: 

 

- Där delar dem lättare upp sig och där kan man inte springa för där är det för 

småttigt för att springa. 

 

Hon trycker på vikten av att ha många små rum istället för två stora, i och med att 

barngruppen är större idag. Hon säger att barn behöver sin egna lilla vrå att få vara ifred i och 

kunna leka sina rollekar. Hon berättar vidare att hon dock tycker att det är viktigt med ett 

större rum där barnen kan ha större samlingar som vid Lucia, rörelselekar, gymnastik och vid 

andra tillfällen som kräver stor utrymme. När hon pratar om utemiljön anser hon att det skall 
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finnas gott om plats till rörelse. Det är bra om det finns till exempel en kulle där barnen kan 

springa upp och ner, att det finns en skog att leka i. Hon tycker att utemiljön skall vara fri från 

avgaser och inte i närheten av stora vägar. Det skall helst vara i en liten skyddad miljö för 

barnen.  

Vad anser du är en bra förskolemiljö sett ur ett vuxenperspektiv? 

Intervjupersonen tycker att det är viktigt att det finns de hjälpmedel som behövs för 

personalen. Bra bord, stolar, skötbord med stegar skall finnas så att personalen inte skadar 

sina ryggar och nackar. Hon anser också att städningen är viktig för att personalen inte skall 

behöva sitta i grus och liknande. 

 

4.5  Intervju med rektorn i kommun 2 
Vilken utbildning har du? Vilket år påbörjade du utbildningen? Hur lång var utbildningen?  

Den intervjuade berättar att han nu är rektor och har varit det i tio år. Han började på skolan 

-86 och jobbade då som fritidspedagog. På senare tid blev han även ansvarig inom 

barnomsorgen på skolan: 

 

- /…/ jag påbörjade min utbildning -80 som fritidspedagog och var färdig -82 och innan dess 

läste jag som lärare också men jag trivdes inte och hoppade av. Jag var ute och praktiserade 

på högstadiet lite, jag är egentligen historiker och historieintresserad men jag märkte ju att 

det var mitt eget intresse och som jag försökte förmedla till andra och trycka på men det 

kändes inte rätt utan då insåg jag att det var mer det här jag ville hålla på med. Och på den 

tiden gick man två och ett halvt år och jag gick 100 poäng /…/ 

 

Vilken kontakt har du med kommunens förskolor? 

Den intervjuade svarar att han har mycket kontakt med förskolorna som finns i hans 

ansvarsområde. Han har även ansvar för hela kommunens förskolors ute- och innemiljö. Han 

har oftast kontakt med dem flesta förskolorna en gång i halvåret, då han tittar till de inre och 

yttre problem som kan ha uppstått. 

 

Vilka arbetsuppgifter har du, som rör förskolans utformning/ute och innemiljö? Vad innebär 

arbetsuppgifterna?  

Intervjupersonen säger att han besiktigar förskolorna med jämna mellanrum och då tittar han 

bara utifrån ett tekniskt perspektiv och inte ur ett pedagogiskt. Vidare säger han att det inte 

finns något som styr det pedagogiska innehållet varken ute eller inne, utan det är bara det 
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tekniska och säkerhetsmässiga. Vid utemiljön är hans uppgift att se över 

säkerhetsmässigheten i utrustningarna. Vid innemiljö är det bara den tekniska biten han tittar 

över. Där har han arbetsmiljölagen som grund och han säger att det är den enda lagen som 

styr inomhusmiljön, om bland annat ventilationen, värmen och andra tekniska saker. Vid 

besiktningarna av framförallt utemiljön, använder han sig av ett material som heter ”Säkerhet 

på lekplatser” vilka är EU-normerna för lekplatser:  

 

- Jo, det är så här att dem här reglerna är framtagna inom EU utifrån forskning och dem 

olyckor och fall som de har fått rapporterade. De har då sett vissa mönster att olyckor 

händer på vissa sätt. Känner ni till några olyckor som har hänt genom utrustningar och 

sådant? /---/ I Sverige hände det för ett antal år sedan att barn lekte i ett sådant här nät som 

hänger mellan bräder som är fästade. Fisknät kallar man det för. Då hade dem cykelhjälmar 

på sig och de åkte genom nätet men hjälmen fastnade och så stoppade snöret i hjälmen och 

ströp dem. Det är fruktansvärt!, Det är ett exempel. 

 

Vem bestämmer hur en förskola skall se ut? 

Intervjupersonen menar att det är de aktiva pedagogerna som formar förskolans miljö. 

Rummens storlek har ingen betydelse, för bra miljöer kan ändå skapas för barnen:   

 

- Återigen så är det skapa dem här miljöerna för barnen, som barnen vill ha till exempel 

krypin /…/ Vi har valt att följa en viss förskolas ide att ha roliga saker, hitta en gammal tavla 

med snygg ram och ta bort själva tavlan och så kan man sätta någon spegel i ramen. Alltså 

den typen - måla och sätta upp tyger under hyllor så att barnen kan gå under och krypa 

under. /---/ Den dagen du inte har pedagogisk personal kan du heller inte bedriva någonting. 

 

Finns det några regler om hur en förskola skall utformas, ute och innemiljö? Tycker du att 

kraven är rimliga?   

Den intervjuade berättar att förutom vissa grundläggande regler, finns det inte många regler. 

Man får bygga en förskola hur liten som helst och hur stor som helst. Den skall bara uppfylla 

kraven i arbetsskyddsmiljön. Vilket han själv anser är bra. Detta för att man inte från början 

skall bromsas i sitt pedagogiska tänkande. Han har gjort en del ändringar och små justeringar 

för att få hyfsade utrymmen.  
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Hur mycket får du lov att gå utanför reglerna? Till exempel antal barn/ m2.  

Som intervjupersonen tidigare sagt, finns det inte många regler. Problem kan uppstå ur det 

säkerhetsmässiga perspektivet när det gäller utrustningen i innemiljön. Ett exempel beskriver 

han så här: 

  

- Problemen är oftast brandsynsreglerna och dem har ofta synpunkter på hur vi har satt upp 

tyger i taket. Då blir de förbannade men tygen har suttit där nu i några år och vi har inte fått 

ta ner dem ännu. 

 

Vidare berättar han att det inte finns regler idag för antal barn/m2. Den regeln har tidigare 

funnits och han är glad att den inte finns kvar. Det är varken storleken på barngruppen eller 

storleken på förskolan som gör att det pedagogiska innehållet brister. Det ligger på 

pedagogerna att skapa en bra miljö för barnen. Om personalen vid noggrann planering av 

miljön, lyckas fånga upp alla hörn och kanter, får man ut mycket av utrymmet. Tillsist 

berättar han att barn oftast vill ha sina vrår och skrymslen där de kan vara i sin egen lilla 

värld. Allt det här stora som byggs upp både inom- och utomhus såsom borgar, rutschkanor, 

Tarzanstigar, är något som vi vuxna konstruerar. Detta används oftast inte utav barnen, utan 

de hittar sina egna privata hörn att leka i. 

 

Om en ny förskola skall startas vilka människor är inblandade i denna process, vem  

bestämmer vad? Utformning, område.                

Den intervjuade går in och berättar om hur det har gått till nu när de skall bygga en ny 

förskola. De personer som har varit inblandade i processen är: han som är rektor, lärare, 

förskollärare, fritidsledare, föräldrar, politiker och en expert från deras egen förvaltning som 

jobbar med bygg och utvecklingsfrågor. Det sitter också en person från fastighetsbolaget, som 

gör skisserna utifrån önskemål och diskussioner. Under arbetets gång förändras skisserna 

utifrån nya önskemål från arbetsgruppen. Resultatet är en demokratisk process mellan 

personal, föräldrar och tjänstemän. Han går bak i tiden och berättar att förr i tiden var det bara 

tjänstemän och politiker som bestämde: 

 

- Men idag påstår jag att allt kommer från rektor och elever och föräldrar, man styr 

det mesta i byggprocessen. I alla fall i vår kommun jag tror att det skiljer mycket 

mellan kommunerna. I många kommuner är det säkert toppstyrt fortfarande men här 

är det inte det. 
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Vad anser du är en bra förskolemiljö sett ur ett  barnperspektiv? 

Intervjupersonen anser att det är viktigt att barn trivs, kan vistas i miljön, uppleva saker och 

utvecklas. Han berättar att det har gjorts ett försök kring detta. Försöket handlade om att 

barnen vistades i en viss miljö som pedagogerna ville förändra. Pedagogerna byggde en 

anläggning på ett annat ställe, som skulle se inbjudande ut för barnen. Han säger vidare att 

försöket misslyckades för att pedagogerna inte lyckades övertala barnen till att byta plats. Det 

fanns något annat som lockade barnen och det förstod inte pedagogerna. Detta visade vikten 

av att man observerar barnen i deras miljö. Barn böjer sig inte alltid för förändringar och 

regler. Sker då förändringarna för barnen eller för pedagogerna? Om barnen inte trivs med de 

nya ändringarna, är det kanske dags att fundera om det var rätt. Han anser att det finns viktiga 

frågor som man skall ställa sig: 

 

- /---/Får barnen utveckling i denna miljö?/…/Hur det ser ut…/---/Var är barnen? Var 

vill de helst leka? Varför är de där?/---/Vilka förbud finns. Vem gagnar dem? Vem 

har satt dem? 

 

Vad anser du är en bra förskolemiljö sett ur ett vuxenperspektiv? 

Det som den intervjuade tyckte och tryckte på var vikten av en bra arbetsmiljö för den vuxne. 

Att det fanns lämpliga arbetshöjder för vuxna som till exempel bord och stolar. 

 

4.6 Analys av intervjuerna i kommun 1 och 2  
Den största och mest tydligaste skillnaden mellan kommun 1 och kommun 2 är att kommun 1 

verkar mer toppstyrt och stramare än kommun 2. Det ser olika ut angående vilka 

arbetsuppgifter som rektorerna har i kommun 1 och 2, gällande förskolans ute- och innemiljö. 

En skillnad är att i kommun 1 ligger huvudansvaret för förskolans inne- och utemiljö på 

områdeschefen. Medan i kommun 2 ligger huvudansvaret för hela kommunens förskolors 

miljö på rektorn. Båda rektorerna i kommunerna har som uppgift att observera om det är 

något som behövs lagas i förskolans miljö. Skillnaden blir att information om att något 

behöver lagas, måste gå igenom flera händer i kommun 1, vilket inte behövs i kommun 2. 

 

I och med att det är mer striktare i kommun 1 än i kommun 2, påverkar detta även när det 

gäller renovering av förskolan, inredningen och hur det går till att bygga en ny förskola. I 
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kommun 2 är det en demokratisk process mellan föräldrar, personal och tjänstemän. Medan i 

kommun 1 finns inte detta. Pedagoger och föräldrar har här ingenting att säga till om. Där är 

det istället fastighetsförvaltningen som styr och anlitar sina experter. Reglerna för 

förskolornas innemiljö (arbetsmiljölagen) och utemiljö (EU-normerna) i de båda kommunerna 

var i grunden samma, men rektorerna ser på dessa regler på olika sätt. Rektorn i kommun 1 

beskriver att det finns många regler och hårda krav på en förskolas utformning och hon är 

strikt styrd av dessa. Medan rektorn i kommun 2 beskriver reglerna utifrån ett lite mildare 

synsätt. Reglerna beskrivs mer som en ram som ska följas. Inom ramen finns det fritt 

utrymme för det pedagogiska arbetet och tänkande, bara han håller sig inom ramen.  

 

Det som är rätt så lika i de båda kommunerna är hur en bra förskolemiljö ska se ut ur ett 

barnperspektiv. Båda rektorerna i kommun 1 och 2 anser att miljön ska vara variationsrik och 

växlande för barnets rörelsebehov, vilket kan kopplas till Civildepartementet (1970). 

Skillnaden ligger i sättet de olika rektorerna klargör för deras synpunkter. Rektorn i kommun 

1 går mer specifikt in på detaljer, som vikten av att utemiljön skall ha plats för rörelse, där 

skall finnas kullar och ojämnheter i marken, en skog att leka i.  Miljön skall vara fri från 

avgaser och inte ligga i närheten av stora vägar. När det gäller inomhus miljön menar hon att 

det skall finnas flera små rum och ett större rum för stora samlingar, vilket även går att läsa 

om i Socialstyrelsen (1990). De båda anser att det är viktigt att barnet får ha sina egna små 

vrår att dra sig tillbaka i och få vara ifred en stund, om detta går det att läsa om i 

Civildepartementet (1970). Rektorn i kommun 2 tar upp vikten av att barnet trivs och får 

uppleva nya saker som gör att de utvecklas. Han anser att genom observation av barnet kan 

miljön planeras så att alla hörn och kanter fångas upp. 
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5. DISKUSSION 
Detta arbete har gett oss en fördjupad kunskap och väckt vidare funderingar. Vi har fått större 

förståelse av vikten att se varje barn som en individ och av att kunna bemöta varje barn på rätt 

nivå och utifrån deras behov. Vi har inga egna personliga erfarenheter av barnets 

grovmotoriska utveckling, då vi inte har några barn själva. Därför fick vi många aha-

upplevelser då vi fördjupade oss i ämnet. Vi har även fått en ökad förståelse om att barnets 

utveckling sker i en helhet, i olika takter och individuellt, med påverkande faktorer som 

psykiska, fysiska och miljön, vilket tas upp av Granberg (2000) och Grindberg & Langlo-

Jagtöien (2000).  

 

Denna uppsats skulle ge ökad kunskap om barnets rörelsebehov och barnets grovmotoriska 

utveckling. I alla åldrarna har barnet mer eller mindre en mycket naturlig rörelselust och 

glädje, vare sig lokalerna är stora respektive små och vare sig barnet är inne eller ute. Det som 

var en intressant upptäckt i arbetet är att enligt författaren Åkerman (1995) så avtar 

rörelselusten något vid treårsåldern, för att vid fyraårsåldern få en ny gnista. Vid femårsåldern 

blir rörelserna mer eller mindre sparsamma. En diskussion uppstod omkring att lusten går lite 

upp och ner och hur pedagogerna kan påverka detta. Det är kanske vid tillfällena då lusten 

inte är så stor hos barnet, som pedagogen skall lägga in vikten av att få in rörelsen som en 

naturlig del i vardagen hos barnet. Detta för att barnet inte i längden skall tappa lusten för 

rörelse helt och hållet. Vi tror att det är viktigt att när pedagogerna ser om barnet riskerar att 

stanna i sin grovmotoriska utveckling, försöka stimulera till fortsatt rörelse, utan att det känns 

som ett tvång för barnet. Utifrån Granberg (2000) vet vi att barnets utveckling är individuell. 

Med hänsyn till detta tror vi att pedagogen måste observera barnet för att se om det verkligen 

finns behov för åtgärder, eller om det bara är en fas som barnet går igenom. Sedan i allt yngre 

åldrar, från det att barnet är mellan tre till fem år och uppåt, kommer Tv-spel, datorer och 

television att bli en del av barnets värld. Vi tror inte att barnet blir lättpåverkad av dessa 

apparater när rörelsebehovet är som starkast, men när lusten inte är så stor, lockar Tv-spel, 

datorn och teven mycket. Vi tror att det kan bidra i längden till att barnet vänjs för mycket vid 

stillasittande aktiviteter, vilket i längden kan påverka den grovmotoriska utvecklingen. Alltså 

för att barnet skall behålla rörelselusten på längre sikt, behövs till viss del inspiration och 

stimulans till rörelse från pedagogen. 
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Vidare kan det diskuteras om ute- och innemiljön har stor betydelse för barnets grovmotoriska 

utveckling. Insulander (1977) skriver att en steril miljö kan göra barnet passiv, vilket vi kan 

hålla med om till en viss del. Det viktigaste i denna diskussion är att titta på vem som skapar 

miljön. Miljön blir inte steril av sig själv, utan vi anser kanske att det ligger på pedagogens 

roll att skapa en inspirerande miljö för barnet, vilket även rektorn från intervjun i kommun 2 

trodde starkt på. Sen tror vi fast att miljön är innehållsrik, kan barnet ändå vara passiv. Då tror 

vi att det är viktigt att pedagogen inspirerar och är tillsammans med barnet i rörelsen och 

leken, vilket vi kan koppla till Bengtsson (1981). Mycket beror på hur duktiga pedagogerna är 

att observera det enskilda barnet och se vilka behov som finns. Barnets grovmotoriska 

utveckling påverkas inte lika mycket utav utrymmet, redskap, lokalens storlek, såsom de 

påverkas utav pedagogernas engagemang.  Finns det brist i engagemanget, så kvittar det om 

lokalerna är stora och innehållsrika, vilket kan kopplas till intervjun i kommun 2. 

Civildepartementet (1970) skriver att man kan ha en bra pedagogisk verksamhet fast att 

lokalerna inte är perfekta storleksmässigt. 

 

Vi diskuterade även om vad som inspirerade barnet mest till rörelse och grovmotorisk 

utveckling; om det var utemiljön eller innemiljön. Bengtsson (1981) skriver att inomhus finns 

det mer material och verktyg, medan utomhus lämnas barnet oftast åt sig själv. Vi tror i och 

med att innemiljön har mer redskap så behöver barnet inte använda sin fantasi lika mycket. I 

utemiljön finns inte alla dessa redskap och därför har barnet större möjlighet för att bli 

inspirerad till att använda sin egen fantasi. Det som är mindre bra är att barnet oftast inte är 

van vid denna frihet. Mycket inomhus är mer styrt av pedagogerna, vilket gör att barnet ibland 

inte vet vad den vill göra när det är fri lek utomhus. Pedagogens engagemang och förmåga att 

inspirera barnet till att utnyttja utemiljön har en stor betydelse, som intervjupersonen i 

kommun 2 tar upp. Han menar vidare att det är viktigt att observera barnet i dens miljö för att 

kunna ändra miljön utifrån barnets behov.  

 

Ett av syftena med studien var att se hur miljön i förskolan planeras och utrustas utifrån 

barnets rörelsebehov. Bland annat utifrån intervjuerna och iakttagelserna fick vi insikt om att 

det kan skilja sig åt från en kommun till en annan. Det intressanta med intervjuerna är att man 

kan se att den ena kommunen är toppstyrd, medan den andra kommunen har gått ifrån detta 

system och har istället en demokratisk process. Med utgångspunkt i detta har vi fått förståelse 

att fast det finns samma gällande regler för båda kommunerna, kan dem tolkas på olika sätt. 

Därför kan det bli skillnader i sättet att utforma och planera en förskolas ute och innemiljö, 
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vilket tydligt ses i iakttagelserna i de två olika kommunerna. Det som känns gemensamt för 

båda kommunerna är att det skall finnas olika rum för olika behov som barnet och personalen 

har och som den pedagogiska verksamheten kan kräva. Vi har förstått vikten av att observera 

barnet i dens miljö för att kunna anpassa både utemiljön och innemiljön bättre utifrån barnets 

rörelsebehov. 

 

Slutligen vill vi ta upp faktumet att vi stötte på ett hinder i början av arbetet. Litteraturen som 

vi hittade, var inte så aktuell. Mycket av litteraturen var gammal. Vi fick förklaring av 

intervjupersonen i kommun 2 att det finns mycket lite litteratur och forskning kring barns ute- 

och innemiljö. Han sa att det finns mycket litteratur om skolan, men inte förskolan. Vilket 

förklarar mängden av gammal litteratur i detta arbete.  

 

Med utgångspunkt ifrån detta arbete, vill vi avsluta med några förslag på ämnen att forska 

vidare på. Ett förslag är att studera vilka EU-regler som finns för lekplatser och vad 

arbetsmiljölagen skriver om innemiljön på förskolorna. Det kan även vara intressant att göra 

observationer av barnets motoriska utveckling och studera barnet i dens miljö. Ett annat 

förslag är att intervjua personal på förskolan om hur dem tycker en bra förskolemiljö bör vara. 

Avslutningsvis vill vi ta upp frågorna som rektorn i kommun 2 tog upp i intervjun. Dessa 

frågor kan vara bra att fundera över när det gäller förskolans inne- och utemiljö utifrån barnets 

rörelsebehov:  

 

- /---/Får barnen utveckling i denna miljö?/…/Hur det ser ut…/---/Var är barnen? Var 

vill de helst leka? Varför är de där?/---/Vilka förbud finns. Vem gagnar dem? Vem 

har satt dem? 
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SAMMANFATTNING 
I detta arbete tas det upp om barnets rörelsebehov och den grovmotoriska utvecklingen, 

mellan ett till fem år. Vi utgick ifrån teorier om att den viktigaste tiden för den grovmotoriska 

utvecklingen är då barnet är mellan noll och sju år och det är då barnet behöver ha stora 

utrymmen att röra sig på. Vi redogör för forskning om hur förskolans ute- och innemiljö 

inreds och utrustas för att främja barnets grovmotoriska utveckling. Sedan genom iakttagelser 

och intervjuer gjordes en undersökning för att beskriva hur en förskola planeras och utrustas. 

Undersökningen bestod av intervjuer med två rektorer och iakttagelser i två förskolor i två 

olika kommuner. Resultatet av undersökningen visar att det finns likheter och olikheter 

mellan kommunernas förskolor på hur miljön inreds och utrustas för barnets rörelsebehov. 

Kommunerna ser även olika ut när det gäller hur styrda förskolorna och kommunerna är av 

reglerna som gäller för förskolans inne- och utemiljö. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

1. Vilken utbildning har du? 

- Vilket år påbörjade du utbildningen?  

- Hur lång var utbildningen? 

- Vilken kontakt har du med kommunens förskolor? 

 

2. Vilka arbetsuppgifter har du, som rör förskolans utformning/ute och innemiljö? Vad 

innebär arbetsuppgifterna? Vem bestämmer hur en förskola skall se ut? 

 

3. Finns det några regler om hur en förskola skall utformas, ute och innemiljö? Tycker du att 

kraven är rimliga?  Finns tillgänglig material, som vi kan få lov att se? 

 

4.   Hur mycket får du lov att gå utanför reglerna? Till exempel antal barn/ m2.  

 

5. Om en ny förskola skall startas vilka människor är inblandade i denna process, vem   

bestämmer vad? Utformning, område                

 

6. Vad anser du är en bra förskolemiljö sett ur ett  barnperspektiv? 

 

7. Vad anser du är en bra förskolemiljö sett ur ett vuxenperspektiv? 

 

 

    Med vänliga hälsningar 

    Laila Burkhard 

    Lise-Lotte Pettersson 
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