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Bakgrund

• Nationell rekommendation om fysisk aktivitet

• 10–20 % av barnen under skolåldern når den nivån som 
rekommendationerna förespråkar 

• Treåringars fysiska aktivitetsnivå är i huvudsak mycket låg (Soini m.fl.)

• Barns grundläggande motoriska färdigheter spelar en avgörande roll i 
barns lärande, utveckling och hälsa         barns motoriska färdigheter 
är svaga (Iivonen m.fl., Rintala m.fl., Roth m.fl.) 



...

• En fysisk aktiv livsstil formas redan i den tidiga barndomen (Robinson 
m.fl., Telama m.fl.)

• Hög kompetensnivå i grundläggande motoriska färdigheter är 
relaterat till en ökning av fysisk aktivitet och vice versa (Cliff m.fl., 
Holfelder & Schott, Lubans m.fl.)

• De flesta studier berör barn som är 3 år eller äldre



Grundläggande motoriska färdigheter

Balansfärdigheter Rörelsefärdigheter Hanteringsfärdigheter



Syfte och frågeställningar

• Studiens syfte är att beskriva tvååringars spontana utövande av 
grundläggande motoriska färdigheter i daghem.

• Forskningsfrågorna: 
1. Vilka grundläggande motoriska färdigheter utövar tvååringar och hur 

frekventa är de?

2. Vilka aspekter urskiljs och varieras i tvååringarnas utövande av 
grundläggande motoriska färdigheter?



Genomförande av studien

• Studien är gjord i Svenskfinland

• Datainsamling: 
• november 2015–februari 2016

• fem barn i åldern 1:7–2:2 

• två olika daghem

• videoobservationer

• spontana stunder



Resultat

Figur 1. Antalet tillfällen barnen utövar färdigheterna per dag
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Tabell 1. Indelning av grundläggande motoriska färdigheter enligt 
Gallahue, Ozmun och Goodway (2012) samt Sääkslahti (2018). 

Tabell 2. Grundläggande motoriska färdigheter som barnen 
spontant utövade i denna studie. 



Didaktiska implikationer

• Alla grundläggande motoriska färdigheter

• Variation

• Miljön



Tack!


