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Inledning 

Botaniska trädgården ligger centralt och 

erbjuder många olika platser för barn där 

motorisk utveckling kan stimuleras 

genom styrd lek.  

Botaniska trädgården kan erbjuda både 

barn och pedagoger ett lustfyllt lärande i 

olika sorters miljöer och i varierande 

terräng. I trädgården blir det möjligt för 

barnen att få utforska och upptäcka nya 

kunskaper genom styrd lek, samtidigt 

kan pedagogen fokusera på att stimulera 

barnens motoriska utveckling. 

Eftersom barns grovmotorik är viktig för 

deras generella inlärning och 

koncentrationsförmåga, är det viktigt att 

förskolans pedagoger hittar sätt att 

stimulera grovmotorisk utveckling. 

Lekarna som presenteras i boken har till 

syfte att stimulera främst balans, 

koordination och kroppsuppfattning.  

Boken är inspirerad utifrån Ingegerd 

Ericssons bok MUGI motoriklek: med 

observationsschema för förskola och 

skola och Osnes, Skaug och Eid Kaarbys 

bok Kropp, rörelse och hälsa i förskolan 

samt internetsidan lekarkivet.se. 
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Till pedagogen 

Rörelseträning i förskolan kan bidra till 

att barn utvecklar balans, koordination, 

kroppsuppfattning och minne. Lekarna 

som presenteras i boken är anpassade 

efter de olika miljöer som Botaniska 

trädgården kan erbjuda. 

Boken beskriver lekar och de tillhörande 

bilderna visar var i Botaniska trädgården 

lekarna kan utföras, det vill säga var det 

finns lämpliga ytor och miljöer. 

Platserna kan naturligtvis variera 

beroende på vilken lek pedagogen väljer 

att göra tillsammans med barnen. 

För att pedagoger ska kunna se hur 

barnen och verksamheten utvecklas och 

vilken eventuell stimulans som kan 

behövas, är dokumentation viktig. Det 

gäller även på det motoriska området. 

För att barnen ska få en positiv 

lekupplevelse behöver pedagogerna 

fokusera på det som barnet redan kan. 

Därefter kan pedagogen stimulera vidare 

utveckling på ett lekfullt sätt. Som hjälp 

att dokumentera barnens lek och motorik 

finns i boken en dokumentationsfråga till 

varje lek.     

Ett bra sätt att dokumentera barns lek 

och motorik är antingen genom att 

fotografera eller att filma. Att filma 
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leken är att rekommendera då barnen och 

pedagogen har möjlighet att kunna se 

inspelningen igen och kunna upptäcka 

och diskutera nya saker inom barnets 

eller barngruppens utveckling och hur 

den pedagogiska verksamheten kan 

planeras och utvecklas.   

I boken finns också utdrag ur Läroplan 

för förskolan med de strävansmål som är 

relevanta för lekarna i boken. 

Sist i boken finns frågor och 

kommentarer om uppföljning som kan 

vara till hjälp för att tillsammans med 

barnen och i arbetslaget vidareutveckla 

verksamheten och för att utmana barnen i 

deras intresse och lust att lära.  
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Kull på ett ben  

Alla deltagarna i leken ska försöka hoppa 

på ett ben. En av deltagarna är tagare och 

ska försöka fånga de andra barnen 

genom att röra vid dem. När ett barn blir 

taget så byter barnen roll och den som 

blev tagen ska nu försöka ta de andra 

barnen i gruppen. 

Lekens syfte: Att stimulera balans, koordination och 

förmågan att utföra flera olika rörelser samtidigt.  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning…”(Lpfö 98/10 s.10) 

 

 

 

Att observera som pedagog: 
Kan barnen hoppa på ett ben eller används 

jämfotahopp? Vad händer när barnen ska byta 

hoppriktning? Kan barnen hoppa samtidigt 

som de jagar varandra? 
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Stå upp - Ligg ner 

Barngruppen ligger på rygg och väntar 

på att ledaren för leken ska ge dem ett 

kommando, till exempel ”Stå upp!”, när 

ledaren säger detta ska alla barn ställa sig 

upp. Leken kan varieras genom att ge 

olika kommandon på vilka olika rörelser 

barnen ska göra och även i olika 

hastigheter. 

Lekens syfte: Att stimulera koordination och 

lägesförändring från liggande/resa sig till olika positioner.  

 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 

motoriska utveckling…”(Lpfö 98/10 s.11) 

 

 

Att observera som pedagog:  
Hur rör sig barnen mellan de olika 

ställningarna? Var det någon position som var 

lättare eller svårare än den andra? 
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Blindmasken 

Barnen ställer sig i ett led med händerna 

på axlarna på personen framför. Alla får 

ögonbindlar på sig förutom det barn som 

står längst fram i ledet och är maskens 

huvud. Barnet som är huvudet på masken 

får nu leda den blinda maskkroppen över 

olika sorters terräng och mark. Barnen 

turas om att vara maskens huvud. 

Lekens syfte: Att stimulera balans och kroppsuppfattning, 

utan att ta hjälp av synen (och att kunna lita på den som är 

”maskens huvud”).  

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 
motoriska utveckling…”(Lpfö 98/10 s.11) 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 
sociala utveckling” (Lpfö 98/10 s. 11) 

 

Att observera som pedagog:  

Kan barnen balansera och följa med i 

rörelserna utan att använda synen? Hur tar 

”maskens huvud” hänsyn till att de andra 

barnen inte ser? 
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Rulla upp - Rulla ner 

Här ska barnen pröva att rulla nerför en 

kulle men även pröva om det är möjligt 

att rulla uppför en kulle. 

Lekens syfte: Att stimulera koordination och förmågan att 

rulla åt olika håll.  
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning…”(Lpfö 98/10 s.10) 

 

 

Att observera som pedagog:  

Kan barnen rulla från rygg till mage?  

Kan de rulla rakt och i båda 

riktningarna? 
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Reda ut knuten 

Barnen står huller om buller, men i 

närheten av varandra. Barnen blundar 

och sträcker ut sina armar åt olika håll. 

Barnen ska försöka fatta tag i ett annat 

barns hand. När alla har fått tag i 

varandra får barnen öppna ögonen och 

försöka att utan att släppa varandras 

händer lösa upp knuten och bilda en ring. 
 

Lekens syfte: Att stimulera balans, koordination och 

kroppsuppfattning, utan att använda synen.  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning…”(Lpfö 98/10 s.10) 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

språk-och kommunikationsutveckling”(Lpfö 98/10 s.11)

 

 

Att observera som pedagog: 

Hur samarbetar barnen för att på 

motoriskt sätt lösa ut knuten? 

Hur håller barnen balansen utan att se? 
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Kom alla mina barn 

Ledaren av leken står på ena sidan av till 

exempel en gräsplan och deltagarna på 

den andra sidan. Ledaren ropar sedan 

Kom alla mina barn! Deltagarna svarar 

”Hur då?”. Ledaren kan då till exempel 

säga att barnen ska krypa över till andra 

sidan. När alla barn har kommit över till 

andra sidan byter ledaren plats. 

Lekens syfte: Att stimulera balans, kroppskännedom och 

förmågan att förflytta sig på olika sätt.  
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning…”(Lpfö 98/10 s.10) 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter 
och kunskaper”(Lpfö 98/10 s.11) 

 

Att observera som pedagog:  

Hur utför barnen de olika rörelserna? 

Hur behärskar barnen de olika sätten att 

ta sig fram?  

 

 



13 
 

Ordlek 

Leken går ut på att barnen står i en ring 

och kastar ett föremål, t ex en boll, 

mellan sig. Tillsammans har barnen 

bestämt ett ord exempelvis ”Gris”. Om 

barnen inte fångar bollen får de den 

första bokstaven i ordet, G osv. När ett 

barn har fått hela ordet är barnet ute ur 

leken. Den som är sist kvar med minst 

bokstäver vinner. 

Lekens syfte: Att stimulera balans, koordination och 

förmågan att utföra flera olika rörelser samtidigt. 
 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 
motoriska utveckling…”(Lpfö 98/10 s.11) 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomför så att barnen stimuleras och utmanas i sin 
språk- och kommunikationsutveckling”(Lpfö 98/10 s.11) 

 

 

 

Att observera som pedagog:  

Vad händer när barnen kastar respektive 

tar emot föremålet? Hur fokuserar 

barnen på det som händer i barn-ringen? 
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Den flyger 

Barnen står utspridda och sedan ropar 

ledaren till exempel ”Den flyger!”. Då 

ska alla barnen gå eller springa runt och 

flaxa med armarna tills någon kommer 

på ett djur som kan flyga. Då stannar alla 

och väntar tills ledaren säger till exempel 

”Den simmar!”. 

Lekens syfte: Att stimulera balans och förmågan att utföra 

flera olika rörelser samtidigt.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning…”(Lpfö 98/10 s.10)

 

 

Att observera som pedagog:  
Hur utför barnen de olika rörelserna? 

Hur behärskar barnen de olika sätten att 

ta sig fram? Vad händer när barnen ska 

utföra flera olika rörelser samtidigt? 
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Balansgång  

Låt barnen pröva på balansgång på olika 

material. Till exempel spänn upp två rep 

mellan två träd. Ett som barnen kan gå 

på och ett rep som de kan hålla sig i. 

Eller använd de material som naturen har 

att erbjuda, till exempel en stock. 

Lekens syfte: Att stimulera balans  

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 
motoriska utveckling…”(Lpfö 98/10 s.11 

 

 

 
Att observera som pedagog: 

Vad händer när barnen ska balansera?  

På vilka underlag kan barnen balansera?  
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Du duger 

Barnen står i en ring. Ett barn kastar en 

boll till ett annat av barnen och säger 

”Du duger!”. Barnet som har tagit emot 

bollen frågar ”Till vadå?”. Barnet som 

har kastat bollen säger då till exempel: 

”Till att hoppa på ett ben!”. Barnet som 

har tagit emot bollen ska då hoppa på ett 

ben. Sedan kastas bollen till ett annat 

barn. 
 

Lekens syfte: Att stimulera balans, koordination och 

kroppsuppfattning.  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning…”(Lpfö 98/10 s.10) 

 

Att observera som pedagog:  

Vad händer när barnen kastar/tar emot 

bollen? Hur utför barnen de olika 

rörelserna/sätten att ta sig fram? 
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Ta på kompisens huvud  

Denna lek går ut på att ledaren för leken 

säger till exempel "Ta på en fot." Då ska 

barnen leta upp en kompis och ta på 

kompisens fot. Byt ut kroppsdelar och 

gör det svårare genom att till exempel be 

barnen stå på ett ben samtidigt som de tar 

på kompisen. 

Lekens syfte: Att stimulera balans, koordination och 

förmågan att utföra flera olika rörelser samtidigt.  

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 
motoriska utveckling”(Lpfö 98/10 s.11) 

 

 

Att observera som pedagog:  

Kan barnen balansera? Hur hanterar 

barnen rörelserna när leken blir svårare? 
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Uppföljning och utvärdering 

Oavsett hur Ni har valt att dokumentera 

leken/lekarna (t ex genom foto, filmning 

eller skriftliga noteringar) är en viktig del 

i dokumentationen att samtala med 

barnen om vad som hände under leken, 

och att lyssna på deras frågor och 

reflektioner.  

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera”(Lpfö 98/10 s.6-7) 

Om ni har fotograferat eller filmat kan ni 

titta på bilderna/filmen tillsammans med 

barnen. Vad var spännande och roligt? 

Vad var svårt och vad var lätt? Hur 

föreslår barnen att ni ska göra nästa 

gång? Därefter kan arbetslaget 

tillsammans fundera över barnens tankar, 

reflektioner, idéer och förslag samt hur 

aktiviteten genomfördes och hur den kan 

genomföras nästa gång. Behöver barnen 

utmanas mer eller mindre? 

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå 

från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att 

skapa mångfald i lärandet.” (Lpfö 98/10 s.9) 
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Här finns några förslag på hur lekar kan 

göras mer eller mindre motoriskt 

utmanade: 

Kull på ett ben  

Mer utmanande:  Två barn är ”tagare” 

Mindre utmanade:  Hoppa jämfota 

Stå upp - Ligg ner 

Mer utmanade:  Be barnen blunda 

Mindre utmanade:  Utgångsställning sittande  

Blindmasken 

Mer utmanade: Gör leken i mer ojämn terräng 

Mindre utmanade: Gör leken på slätt underlag. Några 

av barnen i ”svansen” är utan ögonbindel 

Rulla upp - Rulla ner 

Mer utmanade: Rulla uppför i brantare backe 

Mindre utmanade: Rulla på slätt underlag 

Reda ut knuten 

Mer utmanade: Ju fler barn, desto större utmaning 

Mindre utmanade: Gör leken utan att blunda 

 

Kom alla mina barn 

Mer utmanade: Att rulla eller göra kullerbyttor 

Mindre utmanade: Att krypa eller att gå baklänges 

Ordlek 

Mer utmanade: Gör ringen större. Ju längre avstånd 

mellan barnen, desto svårare att kasta och fånga 

Mindre utmanade: Välj ett föremål som är lättare att 

kasta och fånga 

Balansgång  

Mer utmanade: Att balansera på ett smalare 

underlag 

Mindre utmanade: Att balansera på ett bredare 

underlag 

 

 


