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Abstrakt  
Titel: ”... and legs that will joyfully run…” Pedagogical perspectives, children's 

movements and cognitive learning. ”...och bena blir fulla med spring”. Pedagogisk 

grundsyn, barns rörelser och kognitiva lärande. 

 

Syftet med studien är att synliggöra fem yrkesverksamma förskollärares inställning till 

barns rörelsebehov, hur de uppmärksammar betydelsen av barns rörelseaktiviteter för 

deras kognitiva lärande och hur de arbetar med barns rörelsebehov utomhus. Utifrån 

syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

Vad är förskollärarnas inställning till barns rörelsebehov? 

Vilka kopplingar ser förskollärarna mellan barns rörelseaktiviteter och barns kognitiva 

lärande? 

Hur arbetar förskollärarna med barns rörelsebehov utomhus? 

 

Studien är genomförd med semistrukturerade djupintervjuer med yrkesverksamma 

förskollärare utifrån en kvalitativ forskningsmetod som ligger nära en fenomenografisk 

forskningsansats. Resultatet visar att förskollärares pedagogiska grundsyn, 

organisatoriska och miljömässiga faktorer påverkar innehållet i verksamheten och hur 

barn får stimulans i sin rörelseutveckling. De pedagogiska grundsyner som studien 

fördjupar sig i är förmedlingspedagogik och dialogpedagogik. Studien visar att 

förskollärare är medvetna om barns rörelsebehov för deras fortsatta rörelseutveckling, 

sociala och kognitiva lärande men att utevistelsen används på olika sätt beroende på den 

rådande pedagogiska grundsynen samt organisatoriska och miljömässiga faktorer. 

 
Nyckelord: rörelseförmåga, barns kognitiva lärande, pedagogisk grundsyn, utomhus, rörelseaktivitet, 

förskola 
Keywords: motor development, children's cognitive learning, pedagogical perspective, outdoor, 

movement activity, preschool 
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1. Inledning 

Vi är två verksamma pedagoger som studerar till förskollärare samtidigt som vi arbetar i 

förskolan. I våra arbeten har vi uppmärksammat att det förekommer mer fri lek än 

planerade aktiviteter utomhus. Det vi funderar över är hur förskollärare tar till vara på 

utomhusvistelsen och hur förskollärares förhållningssätt och pedagogiska grundsyn kan 

påverka barns rörelseaktiviteter och kognitiva lärande. 

 

Förskolans uppdrag är att ge barn goda förutsättningar för rörelseaktiviteter. 

Rörelseutveckling ses som en livslång process och barn behöver regelbundet erbjudas 

fysisk aktivitet (Ericsson 2005). 

 

Uppmärksamhet avseende människors livslånga lärande och kunskap gällande 

samspelande påverkansfaktorer för progression gällande rörelser, teoretiskt lärande likväl 

som emotionellt och socialt lärande har ökat (Harvard 2004). En människas utveckling 

sker inom fyra områden som interagerar med varandra: intellektuellt, motoriskt, socialt 

och emotionellt (Gustavsson & Hugoh 1987, Ericsson 2005, Grindberg & Jagtøien 2000). 

Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan rörelseförmågor och kognitiva 

förmågor (Harvard 2004). Allt mer kunskap inom området synliggör hur betydelsefullt 

det är att barn utvecklar en varierad rörelseförmåga för att kunna utvecklas inom andra 

områden. Barn behöver kunna kontrollera de basala kroppsrörelserna för att nå en positiv 

kroppsuppfattning, uppleva trygghet, kunna leka varierande lekar, tänka abstrakt och orka 

sitta still i längre perioder (Grindberg & Jagtøien 2000). Tidig träning och rörelseövningar 

kan minska risken att barn utvecklar inlärningsproblem senare i livet (Gottwald 2016). 

Barn som vid skolstarten är i svårigheter i sin rörelseutveckling, till exempel balans och 

koordination, har en ökad risk att drabbas av läs- och skrivsvårigheter (Frisk 1996, Cratty 

1997, Kadesjö & Gillberg 1999). 

 

Barn som inte rör sig har en ökad risk för barnfetma (Harvard 2004). Det gäller i synnerhet 

för barn från mer utsatta förhållanden. Eftersom rörelseutveckling hänger samman med 

psykologisk utveckling riskerar barn med bristande rörelseförmågor att hamna i socialt 

utanförskap (a.a, Grindberg & Jagtøien 2000). Barn i utanförskap får en negativ 

relationell utveckling med bristande tillhörighet som kan leda till social isolering och låg 

självkänsla (Ericsson 2005, Utbildningsdepartementet 2010). Skamkänslor är kopplade 

till utanförskap med upplevelser av att inte duga och känna tillhörighet (Öhman 2009). 

Skillnaden mellan barn som är rörelseaktiva och de som inte är det har ökat (Ericsson 

2005). Studier visar att endast ca 43 % av barnen som börjar skolan har de 

rörelseförmågor som förväntas av barn i den åldersgruppen (a.a). 

 

En uppmärksammad aktuell problematik är att barn ofta har långa vistelsetider på 

förskola, där vårdnadshavare inte hinner med fritidsaktiviteter (Ekvall 2012). Därför har 

förskolan fått en nyckelroll där förskollärare ska knyta an barn till utomhusmiljö och 

övrig natur (a.a). 

 

Förskolans verksamhet har som uppdrag att erbjuda barn positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet (Grindberg & Jagtøien 2000). Att förskollärare har kunskap om kopplingen 

mellan rörelser och kognitivt lärande, barns fysiska rörelseutveckling och sambanden 

mellan sinnen och rörelser är således nödvändigt. Det ställer krav på den fysiska 

aktivitetens rörelsekvalitet. Det underlättar för barn om de kan röra sig målinriktat, lätt 

och ledigt i de situationer de hamnar i. För att nå ett målinriktat rörelsemönster behöver 
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alla sinnen utvecklas liksom rörelseegenskaper (a.a). För att barns rörelseutveckling ska 

kunna stimuleras krävs att förskollärare besitter god kompetens inom området och kan 

planera och genomföra stimulerande aktiviteter (Sigmundsson & Pedersen 2004). Därför 

måste förskollärare kunna anpassa fysisk aktivitet till barns förmåga så att de kan lyckas 

och utvecklas (Grindberg & Jagtøien 2000). I den fria uteleken är barn olika rörelseaktiva 

och mer inaktiva barn kan behöva medveten planering och styrning från vuxna 

(Sigmundsson & Pedersen 2004). Med andra ord bör förskollärare undvika att inta ett 

förgivettagande förhållningssätt om att barn kan självreglera en maximal 

rörelseutveckling. Genom att förskollärare inspirerar och organiserar återkommande 

rörelseaktiviteter kan barn lockas till egna rörelselekar (a.a). Förskollärare är på så vis 

närvarande kompetenta medupptäckare i barns livsvärldar, där upplevelser i utemiljön 

kan ses som grunden för lärande och utveckling (Ericsson 2009). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra fem yrkesverksamma förskollärares inställning till 

barns rörelsebehov, hur de uppmärksammar betydelsen av barns rörelseaktiviteter för 

deras kognitiva lärande och hur de arbetar med barns rörelsebehov utomhus. Utifrån 

syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

Vad är förskollärarnas inställning till barns rörelsebehov? 

Vilka kopplingar ser förskollärarna mellan barns rörelseaktiviteter och barns kognitiva 

lärande? 

Hur arbetar förskollärarna med barns rörelsebehov utomhus? 
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2.  Bakgrund och tidigare forskning 

Här skriver vi fram bakgrund och tidigare forskning som kan anses vara relevant för 

studiens forskningsfrågor och sedermera analys. Vi belyser förskolans uppdrag utifrån 

styrdokumentet läroplan för förskolan samt synliggör barns rörelsebehov och 

rörelseutveckling, hur medveten rörelseträning påverkar det kognitiva lärandet samt 

beskriver olika pedagogiska grundsyner. De pedagogiska grundsyner vi valt att utgå ifrån 

i vår studie har vi fått syn på i förskoleverksamheter. 

2.1 Förskolans uppdrag 

I läroplan för förskolan står följande om barns rörelse i verksamheten: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. 
(Utbildningsdepartementet 2016: 9) 

 

Förskollärares uppdrag är att stötta barn i deras lek och samspel, där tillit och 

självförtroende får utvecklas (Utbildningsdepartementet 2016). 

 
De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig 

och lära sig, dvs bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 

etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. 
           (Utbildningsdepartementet 2016:7) 

 

I förskolans verksamhet ska förskollärare ta tillvara på barns nyfikenhet, engagemang och 

uppmuntra deras intressen för att lärande och utveckling ska kunna ske 

(Utbildningsdepartementet 2016). Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är 

betydelsefulla komponenter i barns lärprocesser (a.a). 

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

och i naturmiljö. 
                                                                               (Utbildningsdepartementet 2016:7) 

 

Förskolans uppdrag bygger på barnens behov och intressen där omsorg, utveckling och 

lärande samspelar (Utbildningsdepartementet 2016). 

 
Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 

egna förutsättningarna. 
          (Utbildningsdepartementet 2016:5) 

 
Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet 

mellan människor. 
        (Skolverket 2017b) 

 

Förskollärare ska i sitt uppdrag se till att varje barns behov tillgodoses och respekteras 

(Utbildningsdepartementet 2016). I verksamheten ska barn få erfara sitt och andra 

människors värde (a.a). 
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2.2 Barns rörelsebehov 

Nationalencyklopedin beskriver motorik på följande sätt: ”motorik, rörelseförmåga, 

rörelsemönster; även studier av hur människans rörelser utvecklas och lärs in” 

(Nationalencyklopedin 2017). 

 

Barn utvecklar kroppsmedvetenhet genom att lära sig de grundläggande grundformerna 

inom rörelse; balansera, stödja, rulla, åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, kasta, fånga 

och hänga (Auoja, Danielsson, Jonsson & Sandberg 2001). Genom att kroppen 

kontinuerligt får nya erfarenheter skapas kroppens egen historia med kunskap som lagras, 

till exempel hur kroppen gör för att cykla eller simma (a.a). 

 

Barn har behov av fysiska och motoriska aktiviteter för sitt välmående eftersom det 

påverkar dem fysiskt, emotionellt, socialt och kognitivt (Auoja et al 2001). Motorik 

påverkar hjärnans utveckling. Med ökad stimulans av motoriska utmaningar ökar 

hjärnans kapacitet upp i åren. Motoriken är betydelsefull för balans, koordination och 

muskelstyrka, vilket i sin tur leder till att vi kan röra oss, utforska och agera (a.a). 

 

Människors rörelsemönster kan urskiljas i grov- respektive finmotorik (Auoja et al 2001). 

Grovmotorik innebär rörelser som görs med hela kroppen med stora muskelrörelser, där 

barnen gradvis utvecklar olika färdigheter till exempel rulla, sitta, krypa, stå, hoppa och 

klättra (Grindberg & Jagtøien 2000). Motorik tränas för att barn ska kunna utveckla full 

kapacitet och använda alla kroppens olika funktioner, för att sedan nå en nivå där de olika 

funktionerna fungerar tillsammans. Det innebär att nerver och muskler samspelar för att 

nå full rörelseförmåga. Finmotorik är små rörelser som till exempel att greppa och skriva 

med en penna. Den innebär också mer precisionskrävande mun- och ögonrörelser. Öga-

hand- och öga-fot-koordinationer ses också som finmotoriska rörelser. Motorisk förmåga 

utvecklas enligt fasta grundregler. Grovmotorisk förmåga utvecklas från grovmotorik till 

mer finlemmad grovmotorik. Detsamma gäller för finmotorisk utveckling. Hur motorik 

utvecklas hos det enskilda barnet påverkas av psykiska och fysiska faktorer men även av 

miljön. Förväntad rörelseutveckling hos barn innebär att en färdighet bygger på en 

tidigare enligt en specifik ordningsföljd där individuella avvikelser kan förekomma (a.a).  

 

När den motoriska färdigheten är ordentligt inlärd är rörelsen automatiserad (Grindberg 

& Jagtøien 2000, Auoja et al 2001). Vinsten med automatisering är att kognitiva resurser 

frigörs. När automatisering fungerar kan det ge barn upplevelser av trygghet och självtillit 

(a.a). Barn som saknar ett automatiserat rörelsemönster inom grundformerna behöver 

träna dessa, eftersom det då ges möjligheter att frigöra kognitiva kapaciteter till 

koncentration för till exempel läsning, skrivning och matematik (Auoja et al 2001, 

Gottwald 2016). 

2.2.1 Den fysiska utvecklingen 

Det finns flera olika forskningsmallar att gå efter angående barn, där de förväntas kunna 

en viss sak vid en viss ålder (Auoja et al 2001). De individuella skillnaderna kan vara 

stora utan att det är något anmärkningsvärt. Kulturella och sociala erfarenheter spelar stor 

roll men även miljön som barnen befinner sig i (a.a). Den fysiska utvecklingen påverkas 

således av mognad, växande och stimulans i miljön (Grindberg & Jagtøien 2000). Yngre 

barn har större huvuden i relation till kroppen jämfört med vuxna, vilket gör att 

tyngdpunkten ligger högre hos barn. Tyngdpunkten sjunker när barn växer. Deras skelett 

är mjukare än vuxnas och fungerar som stötdämpare, vilket gör att barn kan trilla på olika 

sätt utan att skada huvud, bryta armar eller ben. De leder som belastas fysiskt blir 
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kraftigare och starkare. Musklernas volym är mindre hos barn vilket innebär att de inte 

orkar utföra hårt muskelarbete som till exempel långa promenader och tunga lyft i någon 

större utsträckning. Barns muskler klarar inte lång statisk (monoton) belastning. De är i 

behov av rörelse och behöver således förändra kroppsställning ofta, vilket är ett 

fysiologiskt behov. Ett fysiologiskt behov går inte att styra intellektuellt eller med vilja. 

Det innebär att barn rent fysiskt inte orkar sitta stilla längre stunder på grund av att 

musklerna blir trötta av statisk belastning. Uthålligheten i musklerna hos barn är således 

mindre än hos vuxna. Kroppen får bättre förutsättningar att utveckla goda fysiska 

egenskaper med hjälp av rätt kost, god hygien, tillräckligt med vila och sömn, lämplig 

klädsel, utomhusvistelse, rörelsemöjligheter och stimulans av sinnena. När dessa faktorer 

samverkar kan kroppen nå fysiska egenskaper såsom styrka, snabbhet, uthållighet och 

rörlighet. Dessa egenskaper är beroende av rörelse för att utvecklingen ska bli positiv 

(a.a).  

 

Ett barns förväntade utveckling för att kunna sitta, krypa, stå, springa och hoppa 

(Grindberg & Jagtøien 2000): 

Ca 0-6 veckor: Barnet har ostadiga rörelser och kan endast utföra ett begränsat antal 

rörelser. 

Ca 6 veckor - 5 månader: Barnet får ökad stabilitet och kan lyfta huvudet, böja knän och 

klappa sig själv. 

Ca 4 - 6 månader: Barnet försöker resa sig upp och börjar utveckla bra balans för att hålla 

upp huvudet och kunna se sig omkring. Barnet börjar rulla över från mage till ryggläge 

och vice versa samt tränar öga-hand-, öga-fot- och öga-hand-fot-koordination genom att 

röra med sina händer och fötter. 

Ca 6-9 månader: Barnet börjar rulla, krypa och kräla. 

Ca 12-18 månader: Barnet börjar resa sig, stå och gå. Efter att barnet börjat gå utvecklas 

hopp- och spring-förmågan. 

3-4 års ålder: Barnet bör kunna springa lätt och smidigt. 

6-7 års ålder: Barnet ska ha automatiserat hopp på två ben och kunna hoppa hage och 

hopprep (a.a). 

 

Ett barns förväntade finmotoriska utveckling (Grindberg & Jagtøien 2000): 

Ca 0-6 månader: Barnet börjar kunna greppa med hela handen för att senare övergå till 

pincettgreppet. 

Ca 1-3 år: Barnet använder främst arm och axel när det ritar. Handen och fingrarna rör 

sig endast lite. 

Ca 3-4 år: Barnets fingertoppsgrepp utvecklas så att till exempel en penna kan hållas med 

fingertopparna. Så småningom kan handrörelser utföras utan att barnet behöver titta på 

händerna samtidigt. 

Ca 4-5 år: Barnets fingrar är aktiva och följsamma i ritrörelserna. Ätrörelserna har inte 

utvecklats i samma utsträckning ännu. 

Ca 5-6 år: Handkoordinationen är följsam och de grova rörelserna från axel och arm 

minskar. Ätrörelser och grepp om bestick förfinas. 

Ca 6-7 år: Handrörelserna liknar vuxnas till exempel vid rit- och ätrörelser, men behöver 

förfinas (a.a). 

 

Barn som är ca 6-7 år växer snabbt under den aktuella tillväxtperioden (Grindberg & 

Jagtøien 2000). Det som kännetecknas i denna fas är att barn upplevs ha ett överflöd av 

motoriska impulser och har svårt att sitta stilla. De har behov av att röra sig, är yviga och 

rörliga i sina rörelser, snubblar oftare än tidigare och kan uppleva skillnaden mellan 

spänning och avspänning i kroppen (a.a). 
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Genom att stimulera barns rörelseutveckling kan varje barn förbättra sin förmåga att få 

flera sinnen och rörelseförmågor i samklang med varandra (Grindberg & Jagtøien 2000). 

När människor utvecklas sker det i gemensam påverkan av fysisk och psykisk utveckling, 

rörelser, sinnesintryck, tänkande och språk (Nordlund, Rolander & Larsson 1997, 

Grindberg & Jagtøien 2000). Sinnena delas in i två grupper; yttre sinnen, som ger 

människan information om omvärlden (visuellt (syn), auditivt (hörsel), taktilt (beröring), 

lukt och smak) och inre sinnen; kinestetiskt (rörelsesinnet) och vestibulärt (balanssinnet), 

som ger människan information om den egna kroppen och hur kroppsställningen är i 

förhållande till omvärlden (a.a). 

 

Barn får en ökad förståelse av omgivningen med hjälp av rörelseerfarenhet (Grindberg & 

Jagtøien 2000). Förståelsen kan ta sig uttryck i vidgat begrepp- och ordförråd, 

talförståelse, rumsuppfattning, förmåga att ta tillvara sina förmågor samt upplevelser av 

andras beröring. Det finns samband mellan barns framgångar och motgångar i att kunna 

utföra en uppgift och barns rörelseförmåga. Avsaknad av rörelseautomatisering kan leda 

till att barn misslyckas med uppgifter till exempel om det krävs koncentration för att hålla 

pennan när barnet ska skriva, tappas fokus på att skriva själva bokstäverna och uppgiften 

blir svår. Förskollärare behöver vara medvetna om detta vid planering av aktiviteter så att 

uppgifternas svårighetsgrad är möjliga för barn att genomföra och lyckas med. Det finns 

samband mellan rörelsesvårigheter och barns jagutveckling. Rörelsesvårigheter kan 

innebära inlärningssvårigheter och utanförskap (a.a). Självtillit och 

koncentrationsförmåga har bättre förutsättningar att utvecklas hos barn med god 

rörelseutveckling (Nilsson 2007). Det visar också att barn som har sämre 

rörelseutveckling också får sämre betyg i skolan, vilket synliggör ett betydande samband 

mellan rörelseutveckling och intellektuella och sociala färdigheter (a.a). Barns utveckling 

är således beroende av stimulans och träning och behöver ständigt utmanas i olika miljöer 

så att utveckling kan ske (Sigmundsson & Pedersen 2004). 

2.2.2 Medveten rörelseträning och kognitiv utveckling 

Rörelse ska finnas med i förskolans vardag (Utbildningsdepartementet 2016) såsom grov- 

och finmotoriska lekar, danser, rörelser till musik och friluftsliv (Skolverket 2017a). 

Kropp, känslor och sinnen är framträdande byggstenar i rörelseutvecklingen. Hur fysiskt 

aktiv en person är i lägre ålder påverkar i vilken grad fysisk rörelse förekommer i högre 

ålder (a.a). 

 

En fenomenografisk forskning har genomförts med skolelever för att synliggöra 

möjligheter att nå kroppskännedom och kunskap om rörelseutveckling med hjälp av 

rörelser (Nyberg 2014). Studien utgår från elevernas upplevelser där syftet är att finna 

verbala beskrivningar på det praktiska kunnandet som deras rörelser innebär och vad de 

kan utveckla vidare. Resultatet visar att mental och fysisk närvaro samverkar i 

rörelseutveckling. Inom forskningen har eleverna blivit instruerade att utföra specifika 

rörelser som idrottslärare visat. Dessa rörelser har eleverna sedan övat på. Den inledande 

rörelseaktiviteten samt efterföljande repetitioner har följts upp och analyserats. Genom 

att synliggöra och sätta ord på, det vill säga verbalisera vad som ska läras blir det lättare 

att lära. Begreppet rörelseförmåga kan anses otydligt och behöver bli definierat, menar 

Nyberg (2014). Själva rörelseförmågan, det vill säga rörelseutveckling, koordination och 

kroppsmedvetenhet, hamnar i skymundan för mer pulshöjande aktiviteter såsom bollekar 

och andra mätbara idrottsliga prestationer. Studien innehåller också hur idrottslärare kan 

arbeta med barn och barns rörelseutveckling och samtidigt låta personliga åsikter stå 

tillbaka. Idrott har ett historiskt arv att bemöta gällande vad som anses vara ”bra” 
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prestationer. Genom att arbeta medvetet med rörelseutveckling ökar medvetenheten både 

hos elever och lärare och förgivettaganden kan minimeras (a.a). 

 

I Bunkefloprojektet har barn i de lägre årskurserna i grundskolan deltagit i projekt under 

flera års tid gällande sammanhang mellan rörelseförmågor och studieresultat (Ericsson 

2007). Studien fokuserar på barns kroppar och psyke. Det fanns en kontrollgrupp som 

endast hade den idrott som skolschemat erbjöd, samt en testgrupp där barn fick fysisk 

träning varje dag. Extra träning utifrån individuellt behov fick barnen i testgruppen, för 

att bland annat kunna automatisera sina grovmotoriska grundrörelser. Resultatet visar att 

testgruppen fick betydligt bättre resultat både i motoriska förmågor som i teoretiska 

ämnen jämfört med kontrollgruppen. När lärandet blir automatiserat ökar möjligheten för 

barn att känna trygghet och självtillit. Barn som är försenade i förväntad rörelseutveckling 

vid skolstarten visar sig få fortsatt försenad rörelseutveckling vid utebliven medveten 

rörelseträning, vilket leder till ökade svårigheter för inlärning av de teoretiska ämnena. 

Det är betydelsefullt att tidigt kunna uppmärksamma barns rörelsesvårigheter för att de 

ska få lämpligt stöd i skolsystemet eftersom rörelsesvårigheter inte växer bort (a.a). Barn 

i rörelsesvårigheter behöver således kvalificerad kompetens för att träna sina förmågor 

(Ericsson 2005). 

2.2.3 Rörelseförmåga och kognitivt lärande 

Forskning har gjorts angående barn i matematiska svårigheter i åldrarna 7-9 år i Belgien 

(Pieters, Desoete, Roeyers, Vanderswalmen & Waelvelde 2012). I experimentgruppen 

fanns 39 diagnostiserade barn i matematiska svårigheter samt 106 barn i tre 

kontrollgrupper grupperade efter åldrar. Barnen i kontrollgrupperna följde en förväntad 

matematisk kunskapsutveckling. De diagnostiserade barnen hade sämre resultat inom 

visuell perception, motorik och koordination jämfört med kontrollgrupperna. 

Forskningen visar att visuell perception, rörelseförmåga och samverkan mellan dessa 

förklarar hur barn kan utveckla matematiska förmågor. Barn i matematiska svårigheter 

har sämre resultat gällande just dessa jämfört med de jämnåriga kontrollgrupperna, även 

om undantag finns. Orsaker visar sig kan vara bristande finmotorik, bristande 

automatiserade rörelser och hastighet samt bristande förmåga att kunna skriva och 

koncentrera sig. Bristande automatiserade rörelser innebär att barn inte kan kontrollera 

kroppens rörelser och därmed påverkas både hjärnans och kroppens funktioner (a.a). 

 

Forskning visar att barns studieresultat påverkas av den finmotoriska förmågan (Carlson, 

Rowe & Curby 2013). Inför studien genomgick alla barn en utvecklingskontroll för att 

synliggöra motoriska och kognitiva färdigheter. Forskarna har undersökt visuell och 

motorisk koordination samt visuellt och spatialt samspel (rumsuppfattning) hos 97 barn i 

åldrarna 5-18 år. Barnen fick i uppdrag att mäta (visuell-motorisk uppgift) och avbilda 

(visuell-spatial uppgift). Forskningen visar att kön, socioekonomisk situation, IQ, visuell 

och motorisk koordination samt visuellt och spatialt samspel påverkar barns matematiska 

och språkliga framgångar oavsett ålder. Resultatet visar att finmotorik och studieresultat 

i första hand påverkas av barns visuella och spatiala samspel, där förmågan är starkt 

kopplad till matematiskt och skriftligt kunnande. Gott visuellt och spatialt samspel ger 

således bättre studieresultat. Rörelseförmåga och kognitivt lärande har samband (a.a). 

2.2.4 Rörelseaktiviteter utomhus 

Att använda utomhusmiljön är en betydande länk mellan teori och praktik för att barn ska 

få möjlighet att röra på sig, uppleva med sina sinnen och stimulera det intellektuella 

tänkandet (Brügge, Glantz & Sandell 2011). Lärandeinnehåll som kan upplevas som 
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alltför abstrakt kan bli mer lättbegripligt när utemiljön kan levandegöra dem. Miljön 

utomhus behöver ses som en betydelsefull lärmiljö som inspirerar och lockar barn till 

kunskapsupplevelser med hjälp av hela kroppen. Genom att låta barn uppleva utemiljöer 

blir det en naturlig lärmiljö för dem där de kan nå förståelse för omvärlden. Med hjälp av 

de didaktiska frågorna vad, hur, när och varför kan förskollärare planera och synliggöra 

det tematiska arbetet i verksamheten. Barns vistelser i naturmiljö har visat sig gynna deras 

rörelseutveckling, hälsa, koncentrationsförmåga och samspel (a.a). 

 

Allt fler barn visar symtom på stress (Ekvall 2012). Upplevelser av natur påverkar starkt 

hur människor mår psykiskt och fysiskt. Forskning visar att naturupplevelser har en 

positiv inverkan på hälsan. Barn behöver få en naturlig relation till naturen, vilket 

skolväsendet har ett ansvar att skapa. Naturupplevelser är inte ett självklart inslag i barns 

uppväxt längre. Skäl till det som nämns är förtätning av städer, minskade grönområden, 

minskad tillgänglighet, ökad trafik, skärmaktiviteter vid till exempel dator inomhus och 

längre arbetsdagar för föräldrarna. Utomhuspedagogik kan vara ett sätt för barn att 

uppleva naturen. Begreppet utomhuspedagogik kan innefatta till exempel att lära om 

naturen och samhället och hur de interagerar, men också att barn lär i naturmiljöer både 

teoretiskt och praktiskt och får uppleva med tankar, känslor och värderingar. Genom att 

använda utomhuspedagogik placeras lärandet i en miljö som har betydelse för 

kunskapsutvecklingen. Fysisk aktivitet är även betydelsefullt vid inlärning av sociala och 

motoriska färdigheter. Naturmiljöer kan i detta sammanhang innebära allt från större 

naturområden till mindre grönområden med växter och djur (a.a). 

 
En ”störning på grund av bristande naturkontakt” är ingen officiell diagnos utan 

snarare ett sätt att betrakta ett problem. Den beskriver de mänskliga konsekvenserna 

av att distansera sig från naturen, med bland annat en minskad användning av 

sinnena, problem med bristande uppmärksamhet och en högre andel fysiska och 

emotionella sjukdomar. 
                                                         (Louv 2008) 

 

Forskning har genomförts gällande om utomhuspedagogik påverkar barns hälsa och 

inlärning samt om det finns några hinder för att genomföra utomhuspedagogik (Ekvall 

2012). Resultatet visar att utomhuspedagogik minskar stressen hos barn och ökar deras 

koncentrationsförmåga, även förmågan att samspela och kommunicera ökar liksom 

självkänslan. Orsaker till varför utomhuspedagogik inte genomförs i någon större 

utsträckning uppges bland annat vara lärares oerfarenhet och otrygghet att undervisa 

utomhus, tidskrävande planering och stora barngrupper (a.a). 

 

Begreppet ”betongbarn” innebär att barn i dagens samhälle ser omvärlden genom en tv- 

eller datorskärm, istället för att uppleva ute i naturen och forska (Ekvall 2012). Barnen 

går då miste om fri utforskande lektid och fysiska rörelser. Därför är det av betydelse att 

förskolan erbjuder lek och aktiviteter i tillåtande miljö med tillåtande och medforskande 

förskollärare. Barn spenderar mycket tid i förskola och miljön har därför stor betydelse, 

för den fysiska, kognitiva och emotionella utvecklingen. Barnfetma är ett 

folkhälsoproblem, där inaktiva barn riskerar förbli feta även i vuxen ålder. Denna fetma 

kan utvecklas till diabetes och hjärt - och kärlsjukdomar. En hälsosam livsstil relaterar till 

fysisk aktivitet som fyller många funktioner såsom inlärning, koncentration, 

muskelstyrka, sociala färdigheter och motorik (a.a). 
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2.2.5 Utomhusvistelsens betydelse 

Förskolan ska erbjuda utevistelse som en del i det pedagogiska arbetet (Mårtensson 

2009). Hur utemiljön ser ut påverkar vilka förutsättningar till rörelser barn får. Att vistas 

i utemiljö kräver förberedelser och kan inte bara tas för given. Förskollärares upplevelser 

av och tillit till utemiljön påverkar hur de bemöter barnen. Utomhus tar förskollärare mer 

roller som övervakare och säkerhetskontrollanter i lekar, än initiativ till lekar och 

konfliktlösning mellan barnen. Att vistas utomhus kan ge barn ökat självständigt utrymme 

fritt från vuxenorganisering. I utevistelsen kan barn få röra sig mellan olika miljöer, 

använda sin kropp och sin fantasi (a.a). 

 

Riksidrottsförbundet har samlat forskning gällande barn och fysisk aktivitet 

(Riksidrottsförbundet 2009). Resultat visar att fysisk aktivitet leder till friskare och 

gladare barn, men även underlättar inlärning och är bra för både hjärna och hjärta. De 

vanor vuxna skapar för barn påverkar hur de lever som vuxna, där förskollärares 

inställning och attityd till fysisk aktivitet spelar en betydelsefull roll. I förskolans uppdrag 

ingår att skapa tidiga positiva upplevelser för barnen, där samspel och relationsskapande 

går hand i hand, så att barnen tillsammans känner gemenskap och samhörighet (a.a). 

Ericsson (2005) synliggör hur barns motoriska utveckling går att styra och påverka i 

förskolan och hur förskollärare lägger grunden inför barnens fortsatta skolgång och 

inlärning: ”Barn som får röra sig klarar skolarbetet bättre” (a.a:21). 

 

En studie har gjorts på norska förskolebarn (Fjørtoft 2001). Referensgruppen hade sin 

traditionella utevistelse på förskolegården, medan experimentgruppen vistades 1-2 

timmar i skogen varje dag. Inför forskningen utförde alla deltagande barn motoriska test. 

Studien visar att naturliga utomhusmiljöer ger barn motoriska utmaningar i form av till 

exempel löpning och klättring och påverkar barns utvecklingsmöjligheter och stimulerar 

fantasi och lek. Barnen i experimentgruppen fick ökade motoriska färdigheter och bättre 

kondition än referensgruppen (a.a). 

 

En studie har gjorts på turkiska barn i förskoleåldern som inte går i förskola (Yildirim & 

Akamca 2017). Forskningen handlar om hur barn i förskoleåldern kan lära och memorera 

förmågor och kunskap med hjälp av alla sinnen. I studien fanns en referensgrupp och en 

experimentgrupp. Resultatet visar att utomhusaktiviteter stärker kognitiva, språkliga, 

socioemotionella och motoriska färdigheter hos barn. I utomhusmiljö får de möjlighet att 

lära med hjälp av ”learning by doing”, där teoretiskt och praktiskt lärande möts (a.a). 

 

Barns utevistelse både i planerad och naturlig miljö påverkar deras motoriska utveckling 

(Auoja et al 2001). Främst i utomhusmiljöer går att finna många möjligheter till fysisk 

aktivitet, där miljön kan erbjuda större ytor än inomhus (Mårtensson 2004). Även andra 

aktiviteter kan flyttas från inomhus- till utomhusmiljö. Utomhuslandskapet kan locka 

barn till lek och erbjuda fler möjligheter till varierade rörelser än inomhusmiljön. Om 

förskolegården är tillräckligt stimulerande och intressant kan barn stanna kvar i lek länge. 

Ur folkhälsosynpunkt är det av största vikt att barns utemiljö är god, med grönska, stora 

ytor tillgängliga för lek, kuperad mark och buskage. När förskollärare observerar barns 

aktiviteter utomhus kan de utveckla och stimulera leken vidare. Hur den fysiska miljön 

planeras påverkar hur barns fysiska aktiviteter kan se ut och utvecklas. Hur utegårdar är 

utformade påverkar vilka motoriska aktiviteter som kan bli aktuella där. Därför behöver 

förskollärare skapa fysiska utomhusmiljöer som fungerar så att alla barn kan lyckas. 

Genom att uppmärksamma barns spontana lekar kan motoriska färdigheter tränas utan 

krävande förberedelser och kostsamt material (a.a). 
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2.2.4 Förskollärarens roll 

Forskning visar att förskollärares engagemang i barns lekar är betydelsefullt för barns 

rörelsestimulans och sociala mognad (Ericsson 2005). I planerade rörelseaktiviteter kan 

barn få möjlighet att utmana sig fysiskt med rörelser de inte själva använder sig av och 

på så vis upptäcka nya sätt att använda kroppen på (a.a). Att undervisa utomhus kräver 

specifika förmågor hos läraren som måste kunna ta hänsyn till barns säkerhet, självkänsla 

och möjlighet att fokusera på lärsituationen (Thomas 2007). I utomhusmiljö blir lärandet 

av ökad praktisk karaktär (a.a). 

 

Med hjälp av lek som pedagogisk metod kan barn lockas in i olika rörelseaktiviteter som 

stimulerar deras rörelseutveckling (Nilsson 2007). I lekmiljön kan barn bli sina egna 

meningsskapare, där barn kan få meningsfulla kognitiva upplevelser i ett intressant 

sammanhang (a.a). Barns fria lek kan kännetecknas av rangordning, uteslutning och 

könsstereotypa mönster (Gens 2012). Fri lek innefattar flera olika komponenter såsom 

tysta regler och traditioner där barn härmar samhället och tilldelas olika roller (a.a). 

Förskollärare har en viktig och tydlig roll i den fria leken, där observation är betydelsefullt 

för att kunna hjälpa till att styra leken så att den utvecklas, men även att se till att barn 

utifrån kan komma in i leken och förstå lekregler och olika lekkoder (Hangård Rasmussen 

1978). 

 

För att stärka barns självkänsla och självförtroende inom rörelse och motorik finns det 

flera betydelsefulla aspekter för förskolläraren att tänka på till exempel trygg, 

stimulerande miljö och konkreta handlingar (pröva, experimentera, förändra och repetera) 

(Auoja et al 2001). Övningar och rörelser bör utgå efter barnens mognad, erfarenheter 

och kunskap. Blir svårighetsgraden för hög riskerar barnen att ge upp och tröttna. Att 

stimulera lärprocessen innebär att gå från enkla till svåra övningar, från känt till okänt, 

repetera, engagera flera sinnen, lägga upp passet så att alla känner att de har lärt sig 

någonting och lyfta fram det positiva (a.a). Öga-hand-koordination och rumsuppfattning 

kan tränas med bollekar (Ericsson 2005). För att utveckla automatiserade grovmotoriska 

rörelser är dans och redskapsgymnastik möjliga alternativ. Motorisk utveckling ses som 

en livslång process och barn behöver regelbundet erbjudas fysisk aktivitet (a.a). Kortare 

rörelseaktiviteter över en dag bör ge bättre effekt på rörelseutvecklingen än längre pass 

vid få tillfällen (Grindberg & Jagtøien 2000). 

2.3 Olika pedagogiska grundsyner 

Den pedagogiska grundsyn som respektive förskollärare har påverkas av synen på barn 

och uppfostran (Grindberg & Jagtøien 2000). Även förskollärares syn på enskilda barns 

utveckling, vilka genetiska förutsättningar som finns och de miljömässiga förutsättningar 

som skapas varierar, likväl som att människosyn och samhällssyn är olika.  Detta 

påverkar hur barn utmanas och stimuleras i sin rörelseutveckling (a.a). 

2.3.1 Sociokulturell ansats 

Ursprunget till sociokulturell ansats kommer från Vygotskij och utvecklades åren efter 

första världskrigets slut (Säljö 2011). Läroplan för förskolan bygger på Vygotskijs 

sociokulturella tankar (Strandberg 2006). Miljön barnen befinner sig i är betydelsefull för 

utveckling och individuella prestationer (a.a).  Inom grundsynen får kommunikation och 

samspel mellan människor stor betydelse i kontexten (Säljö 2011). Den kunskap som 

utvecklas sker mellan människor i interaktion och inte enbart individuellt (a.a). Inom 

sociokulturell ansats är det meningsskapande samtalet betydelsefullt för barns lärande 
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och begreppsförståelse (Jakobsson 2012). Det anses finnas sammanhang mellan 

människors tankar, medvetande och den materiella omvärlden för hur människor 

utvecklas och lär. Den sociokulturella ansatsen innebär att analysera kommunikation och 

agerande hos människor i sociala och kulturella sammanhang för att få syn på lärandet. 

Med hjälp av mediering utvecklas lärprocesser, det vill säga hur lärandet lockas och drivs 

vidare av människor med hjälp av artefakter, tankar och handlingar. Inom sociokulturell 

ansats blir det betydelsefullt att förstå vilka artefakter som driver lärandet framåt i en 

samspelskontext. Artefakter kan anses vara av materiell karaktär eller begrepp (a.a). Ett 

exempel på hur en artefakt förändras är från grundmaterial till förändrat med hjälp av 

människors kunskap och kännedom (Säljö 2005). Till exempel kan barn använda fingrar 

eller stenar som artefakter vid matematiska uträkningar (Jakobsson 2012). 

 

Vygotskij myntade begreppet ”den proximala utvecklingszonen”, som handlar om vad en 

människa kan göra självständigt och vad den behöver hjälp med (Jakobsson 2012). Inom 

det sociokulturella perspektivet anses människor lära av varandra oavsett vilken 

utvecklingsnivå den enskilda individen befinner sig på. Således kan den mer 

kunskapsinsatte lära sig av de mindre insatta i det sociala sammanhanget. I praktiken 

innebär det att lärandet sker med hjälp av kommunikation och begrepp där människor får 

möjlighet att urskilja, avgränsa och utveckla resonemang och prova olika teorier. 

Sociokulturell ansats är användbar för att förstå lärprocesser och synliggöra utveckling, 

kunskap och förmåga hos människor, där de utmanas och löser problem tillsammans (a.a). 

Barnens intresse sätts i centrum och det är barnen själva som får prova och experimentera 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Det krävs att barnen är aktiva, nyfikna 

och kreativa för att inlärning och utveckling ska kunna ske (a.a). I läroplan för förskolan 

står följande: 

 
Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och 

lust att lära ska stimuleras. 
                     (Utbildningsdepartementet 2016:6) 

 
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka 

sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 
        (Utbildningsdepartementet 2016:7) 

 

En studie har gjorts gällande hur förskollärare i Sverige och Danmark uppfattar barns 

lärande i förskolan (Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjærd 2014). Syftet var att ta 

reda på vad barn lär sig, hur de lär sig och vilka situationer som är mest optimala för barns 

lärande. Resultatet från studien visar att förskollärare anser att barn lär i sociala 

sammanhang, där barns initiativförmåga är av avgörande betydelse. Studien visar också 

att det finns många likheter mellan danska och svenska förskollärare i synen på hur barn 

lär i sammanhang där både lärande och omsorg finns representerade (a.a). 

2.3.2 Förmedlingspedagogik 

Förmedlingspedagogikens barnsyn innebär att barn ses som oskrivna blad som ska formas 

av vuxna och fyllas med barns utveckling (Grindberg & Jagtøien 2000). Denna utveckling 

blir vuxenstyrd; vad barn ska lära och ha nytta av styrs av förskollärares kunskap, 

färdigheter och värderingar. Förskolläraren blir subjekt och barn objekt inom denna 

pedagogiska grundsyn, där positiv och negativ förstärkning kan användas som 

motivationsmotor. Ämnesområden som inbjuder till kreativitet har en svag ställning inom 

denna pedagogiska inriktning. Förskolläraren får betydande makt att forma enskilda barn 

och styra grupper (a.a). 
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Det som sker i fysiska aktiviteter tillsammans med barn under förmedlingspedagogikens 

styrning är att förskolläraren styr och barns tekniker och förmågor får en betydande plats 

(Grindberg & Jagtøien 2000). Här blir det betydelsefullt att synliggöra prestationer genom 

att till exempel mäta hur långt ett barn hoppar eller hur snabbt det springer. Utvecklingen 

synliggörs genom att mätningar på prestationer sker vid flera tillfällen. Individuella 

lösningar och flexibilitet i tillvägagångssätt gällande aktiviteterna är begränsade. 

Förskolläraren styr helt hur uppgiften utformas och hur den ska lösas och förmedlar detta 

till barnen som förväntas arbeta utifrån styrningen (a.a). 

2.3.3 Dialogpedagogik 

Dialogpedagogiken innebär ett sätt att samtala där erfarenheter, intressen och tankar 

synliggörs ömsesidigt och tillitsfullt mellan människor (Grindberg & Jagtøien 2000). 

Denna pedagogik växte fram under 1960-talet som en reaktion på 

förmedlingspedagogiken (a.a). 

 

Kännetecken för dialogpedagogiken är samspel, samtal och jämlikhet (Grindberg & 

Jagtøien 2000). Relationen mellan förskollärare och barn är en subjekt- och 

subjektrelation, där båda har ett aktivt fokus inom ett gemensamt område (a.a). I läroplan 

för förskolan står följande: 

 
Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet /.../ är viktig. 

                                                                                         (Utbildningsdepartementet 2016:5) 

 

Syftet inom pedagogiken är att skapa variation för personlighetsutveckling och insikt 

gällande samhällets innehåll och funktion (Grindberg & Jagtøien 2000). För att det ska 

fungera måste förskollärare kunna möta barn både individuellt som miljömässigt, där 

kommunikationsförmågan påverkar kvaliteten på samspelet. Barn förväntas delta aktivt 

för att kunna bidra till sin egen utveckling. Inom pedagogiken anses det att människor 

kan påverka samhället genom sina handlingar (a.a). 

 

Inom dialogpedagogiken har förskollärare och barn ett gemensamt mål och engagemang 

kring något (Grindberg & Jagtøien 2000). Hur innehåll och tillvägagångssätt ser ut skiljer 

sig från en arbetsgrupp till en annan. Genom att låta sig inspireras av något leder det 

vidare till ett ämnesöverskridande tematiskt arbetssätt. Pedagogiken innebär olika former 

av samspel mellan förskollärare och barn och mellan barn (a.a). 

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom /.../ rörelse 

utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande. 
                                                                                        (Utbildningsdepartementet 2016:7) 

 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande.  

         (Utbildningsdepartementet 2016:7) 

2.3.4 Det kompetenta barnet 

Det kompetenta barnet beskrivs som kompetent redan från födseln, som är redo att ingå 

och lära i samspel tillsammans med andra, i en meningsfylld tillvaro (Sommer 2005). 

Spädbarnet iakttar och imiterar redan från födseln och dessa är barnets viktigaste sätt att 

lära sig på, innan språkutvecklingen startar. Från att ha sett barn som ”tomma kärl”, 

utifrån ett förmedlingspedagogiskt perspektiv, som lärare och vuxna skulle fylla med 
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fakta och kunskap, talas det istället om barns kompetens i olika sammanhang där barns 

förmågor och möjligheter framställs och hur de kan kommunicera och erövra kompetens 

utifrån egna förutsättningar. Hur barn kan utveckla denna kompetens beror på 

sammanhang och miljö där barnet befinner sig (a.a). Miljön är av stor betydelse för att 

stimulera motorisk utveckling (Harvard 2004). Fysisk aktivitet påverkar lärmöjligheterna 

genom att öka blodflödet i hjärnan (a.a). Förskollärares kompetens får en betydelsefull 

roll genom hur de bemöter barn, uppmuntrar och utmanar dem, ställer frågor och visar 

nyfikenhet i lärandet (Sommer 2005). På så vis kan barn utvecklas i takt med hur 

samhället utvecklas (a.a). 
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3. Metod 

Här redogör vi för vilken typ av intervjumetod vi valt för att uppnå vårt syfte med studien. 

Vi förklarar hur vi har gjort vårt urval och vad vi har baserat valen på. I den avslutande 

delen beskriver vi vilka etiska överväganden vi tagit hänsyn till. 

3.1 Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer, semistrukturerade djupintervjuer, av 

fem yrkesverksamma förskollärare där vi vill ta reda på deras beskrivningar, förklaringar 

och tolkningar om barns rörelser och lärande i förskolan. Vi har även använt oss av 

tidigare forskningsmaterial. En semistrukturerad intervju innebär att det finns en viss 

flexibilitet i intervjufrågorna för att få syn på olika perspektiv och upptäcka något nytt. 

Det var något vi inte kunde nå genom enkäter eller med strukturerade intervjuer, där det 

endast förekommer standardiserade förutbestämda frågor (Denscombe 2009). 

Djupintervju innebär att följdfrågor har förekommit för att få fördjupade svar inom 

forskningsområdet. Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att få respondenterna att ge 

så utförliga svar som möjligt (Johansson & Svedner 2004). Vi har gjort intervjuer enskilt, 

men sammanställt och diskuterat gemensamt samt presenterat ett gemensamt resultat. 

 

Syftet med studien är att synliggöra fem yrkesverksamma förskollärares inställning till 

barns rörelsebehov, hur de uppmärksammar betydelsen av barns rörelseaktiviteter för 

deras kognitiva lärande och hur de arbetar med barns rörelsebehov utomhus. Utifrån vårt 

forskningssyfte har vi använt vi oss av en kvalitativ forskningsmetod som ligger nära en 

fenomenografisk forskningsansats (Kihlström 2007). Den innebär att de intervjuer som 

gjorts grundats på förskollärares erfarenheter av något specifikt område, i vårt fall 

förskollärares pedagogiska grundsyn gällande barns rörelseförutsättningar för deras 

lärande, där forskningens fokus läggs vid de intervjuade förskollärarnas olika erfarenheter 

och upplevelser, både i teoretiskt kunnande som i praktisk erfarenhet. På så vis kan 

likheter och skillnader synliggöras. Metoden anses vara subjektiv. Med hjälp av analys 

av den insamlade empirin kan kategoriseringar göras som synliggör de intervjuade 

personernas uppfattningar inom forskningsområdet. Respondenterna får möjlighet att 

svara mer spontant även om fokus ska ligga på det aktuella forskningsområdet. Det är 

betydelsefullt att urvalet intervjupersoner är specifikt insatta i forskningsområdet och att 

det finns viss variation representerad i intervjugruppen för att synliggöra så många 

perspektiv som möjligt (a.a). På det sätt våra forskningsfrågor är ställda är en kvalitativ 

metod mer lämplig än en kvantitativ (Denscombe 2009). 

3.2 Urval 

Urvalet av förskollärare har varit selektivt. Vi har intervjuat fem yrkesverksamma 

förskollärare som vi tänkt bäst kan svara på forskningsfrågorna, där vi vägt in aspekter 

såsom utbildning och tjänsteår i förskola, men även till viss del förskollärares privata 

fysiska träning till exempel idrottsutövning och friluftsliv. De vanor vuxna skapar för 

barn påverkar hur de lever som vuxna, där förskollärares inställning och attityd till fysisk 

aktivitet spelar en betydelsefull roll (Riksidrottsförbundet 2009). Med förskollärares 

utbildning menar vi att förskollärarprogrammet ser olika ut inom olika högskolor och 

universitet samt att utbildningsinnehållet till förskollärare har förändrats över tid. Vår 

ambition är att få tillgång till flera perspektiv, likheter och skillnader. Urvalskriterium är 

att alla är verksamma förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet, med olika 
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förskollärarutbildningar och som arbetar på olika förskolor i olika kommuner. Vi har 

synliggjort intervjusvar från förskollärare som arbetar i förskolor utan specifik rörelse- 

och/eller utomhusprofil. Vi lyckades få en bredd på intervjugruppen på så vis att de alla 

motsvarade urvalskriterierna. 

 

Här följer en kort presentation av de fem förskollärarna vars namn är fiktiva. 

 

Britt har arbetat inom förskolan i cirka 30 år, är utbildad förskollärare och specialpedagog 

och är aktiv inom friluftsliv, friskvård och hälsa på fritiden. 

Anneli har arbetat som förskollärare i cirka 10 år och är aktiv inom idrott. 

Solveig har arbetat som förskollärare i cirka 25 år, är utbildad tränare inom en specifik 

idrott och är aktiv inom friluftsliv på fritiden. 

Alice har arbetat som förskollärare i cirka 15 år, har yrkeserfarenhet som lekterapeut inom 

sjukvården och är aktiv inom idrott. 

Molly arbetar sedan några år tillbaka som förskollärare och är aktiv inom idrott, friskvård 

och hälsa på fritiden. 

3.3 Genomförande 

Vi tog kontakt, via telefon eller personliga möten, med förskollärare som vi tänkte kunde 

vara extra intressanta att intervjua inom forskningsområdet. De förskollärare som ville 

vara med i studien fick välja var intervjuerna skulle hållas. Några av dem skedde på 

arbetsplatser, några i förskollärares hemmiljö och någon via telefon. Inspelning gjordes 

med hjälp av mobiltelefon och ipad. 

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer, där fokus ligger kring ett tema 

(Denscombe 2009). Vi har ställt följdfrågor för att konkretisera, nyansera och fånga 

komplexiteten med hjälp av exempel. På så vis har vi försökt öka förståelsen av 

respondenternas svar och få tillgång till en varierad empiri som svarar på 

forskningsfrågorna. Vi har undvikit att ställa ledande frågor för att inte påverka 

respondenternas svar. Vi har spelat in intervjuerna och antecknat under tiden, för att 

kunnat transkribera och bearbeta svaren och försökt skapa så förtroendefull atmosfär som 

möjligt, för att intervjusituationerna skulle kännas så tillitsfulla och öppna som möjligt. 

 

Intervjufrågorna har varit förutbestämda. Följdfrågor har förekommit för att få fördjupade 

svar inom forskningsområdet. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få 

respondenterna att ge så utförliga svar som möjligt (Johansson & Svedner 2004). Vi har 

varit medvetna om våra egna värderingar inför datainsamlingen. När vi intervjuade 

förskollärarna var det av stor betydelse att vi kunde bortse från egna tankar och 

värderingar för att synliggöra deras. Verkligheten uppfattas på olika sätt, vilket innebär 

att det inte finns någon objektiv sanning (Malterud 2009). Verkligheten ligger hos de 

intervjuade förskollärarnas upplevelser och iakttagelser. 

3.4 Metoddiskussion 

Styrkan i studien ligger i att få fördjupade kvalitativa svar från förskollärare som kan ge 

svar på forskningsfrågorna (Denscombe 2009). Svagheten kan vara att urvalet 

respondenter är så pass begränsat att underlaget för att resultatet ska anses kvalitativt 

generaliserbart till andra verksamheter kan ses som litet. Generaliserbarhet innebär att en 

teori eller modell kan överföras från en forskningsstudie till att kunna tillämpas allmänt 

inom ett större område (a.a) Dock är syftet med forskningen att läsaren ska kunna känna 
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igen sig, att innehållet uppfattas som trovärdigt och är fritt från fördomar. Nackdelen är 

att intervjuer kan vilseleda om respondenterna ger svar de tror vi vill ha. Hur vi tolkar 

respondenternas svar beror på hur pass insatta vi är i ämnet och hur vi intervjuar. 

Trovärdigheten påverkas också av hur vi väljer att kommunicera vår studie. Den empiri 

och det resultat vi har kan aldrig anses vara hela sanningen. Vi är medvetna om att den 

data vi samlar in och analyserar påverkas av den tid som är avsatt för denna studie, liksom 

att tolkningar kan påverkas av oss och hur vi använder oss av den kvalitativa data vi 

erhåller (Denscombe 2009). För att kunna verifiera forskningen behöver vi kunna visa att 

våra resultat är riktiga för att nå trovärdighet (a.a). Det gör vi med hjälp av citat från de 

intervjuade förskollärarna. 

3.5 Bearbetning av data 

Datan har bearbetats, tolkats och kategoriserats för att synliggöra och avgränsa innehållet 

utifrån rapportens frågeställningar (Denscombe 2009). Datan har bearbetats både 

individuellt och tillsammans i forskningsgruppen. Intervjuerna har spelats in, 

transkriberats och renskrivits på dator för att säkerställa empirin. Vi har låtit de resultat 

som synliggjorts tidigt bearbetats och mogna. Vi har kritiskt granskat resultatet för att 

analysera och upptäcka nya perspektiv (Denscombe 2009). De svar som framkommit i 

intervjuerna har kategoriserats utifrån de forskningsfrågor studien har. Vi är medvetna 

om att olika perspektiv kan synliggöra olika ”sanningar”. Genom att förhålla oss 

objektiva till forskningen ökar möjligheten till ett neutralt förhållningssätt, vilket är 

avsikten med forskningen (Denscombe 2009). Analysen är grundad på empirin, där vi 

gjort tolkningar utifrån noggrann och repetitiv läsning av materialet. Vi har försökt 

undvika teoretiska och personliga fördomar. För att visa på tolkningar och 

kategoriseringens rimlighet har vi använt citat från intervjuerna. Genom bearbetning av 

empirin ska resultatet svara på forskningsfrågan. 

3.6 Etiska överväganden 

Vi har informerat förskollärarna både skriftligt via brev till dem och muntligt gällande de 

forskningsetiska principerna, där individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav: Informationskravet, som innebär att studiens syfte redovisas för 

deltagarna,  samtyckeskravet som innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att de vill 

delta i forskningen och avbryta sin medverkan om de vill, konfidentialitetskravet som 

innebär att deltagarna inte går att identifiera av någon utomstående samt nyttjandekravet 

som innebär att uppgifter som deltagarna lämnar inte får användas för ickevetenskapliga 

syften och kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002). Avidentifiering av plats och 

person har skett i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén 

2011). Vi har informerat förskollärarna om de forskningsetiska principerna när vi tog 

första kontakten med dem, samt i inledningen av respektive intervju. 
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4. Resultat 

Här presenteras de fem yrkesverksamma förskollärarnas inställning till barns 

rörelsebehov, hur de uppmärksammar betydelsen av barns rörelseaktiviteter för deras 

kognitiva lärande och hur de arbetar med barns rörelsebehov utomhus. Deras svar 

presenteras kategoriserade utifrån dialogpedagogik och förmedlingspedagogik, som vi 

valt att granska närmare och synliggör i bakgrunds- och teoridelen, samt hur förskollärare 

ser kopplingar mellan barns rörelseaktiviteter och barns kognitiva lärande. Dessa 

kategorier kopplas inte till specifika individer utan representerar kollektiva uppfattningar. 

Det kan finnas olika inställningar hos en och samma person. 

4.1 Dialogpedagogik 

Dialogpedagogiken är en pedagogisk grundsyn som anses mer flexibel och utgår från 

varje barns förutsättningar, där förskollärare uppmuntrar och bekräftar barn för att 

stimulera vidare ansträngningar utifrån deras förmågor. Inom dialogpedagogiken blir 

utvecklingsprocesser mer synliga, där miljön är mer tillåtande och förskollärare följer 

barnen och tillåter dem att vara aktörer i sina liv. Det innebär också att förskollärarna 

vågar ställa krav på barnen för att de ska bli mer självständiga. Det innebär att 

relationsbyggande mellan förskollärare och barn är av stor betydelse för att förskollärare 

ska veta på vilka sätt hon kan bemöta dem och förhålla sig till deras aktiviteter och de 

förmågor respektive barn har i olika situationer. Det är betydelsefullt att barn kan känna 

att de lyckas med de utmaningar de ställs inför. Miljön ska vara tillåtande, tillgänglig, 

inkluderande och förändringsbar utifrån alla barns behov och olika förutsättningar. 

 
Barnen växer under resan dit. Då har man kanske lyckats med att komma över ett 

hinder som de har tyckt varit jobbigt innan. Sedan är de stolta och då får man 

berömma så mycket så. (Britt) 
 

Inom dialogpedagogiken behöver förskollärare använda sin fantasi och komma med 

kreativa lösningar. Förskollärare behöver uppmärksamma och agera utifrån de behov 

barn visar i leken.  

 
Vi tänker till vilka behov barnen har och lägger planeringen därefter. Vi ger barnen 

möjlighet att träna just det som de har behov av. (Solveig) 
 

Barn kan få fler möjligheter till självständiga aktiviteter utomhus än inomhus och bättre 

förutsättningar till rörelseaktiviteter. Det är betydelsefullt att reflektera kring det 

vardagliga lärandet och hur lärtillfällen kan tas tillvara. 

 
Det är barnen som visar vägen. /.../. De klättrar och det är stenar så till och med jag 

hisnar ibland när jag ser att barnen är uppe på dem. Ibland vänder jag bort blicken 

för då blir jag nervös, när de är där och klättrar. Men oj, vad de lär sig mycket på att 

göra grejerna! Men visst, man får som pedagog vara där med barnen. (Molly) 

   
Det är av stor vikt att förskollärare kan skapa en trygg miljö där barnen vågar utmana sig 

själva. Otrygghet begränsar barn och förskollärare. Barn undviker att utsätta sig för osäkra 

och otrygga situationer. De behöver positiva upplevelser eftersom det stärker 

självkänslan. 

 



 

Linnéuniversitetet                      Självständigt arbete 

Förskollärarprogrammet Växjö                                                                                 2FL01E, 15 hp  

Emma Andersson & Aino Häggström                                                                       vt - ht 2017 

  

21 

Det är viktigt att utmana den motoriska utvecklingen, för den hänger ihop så mycket 

med självbilden, supermycket med självbilden. (Alice) 

 

Vi har en väldigt stenig gård, så skulle de trilla ner... Ingen har trillat ner ännu, för 

de är rätt duktiga på att avväga och vi har inte hindrat dem heller, utan man ser på 

något vis… Jag vet att Pelle klarar detta träd… (Britt) 
 

Barns upplevelser är oändliga och förskollärare behöver möjliggöra dessa för dem. 

Förskollärare fungerar som medföljare (följeslagare) och medskapare (skapare av något 

gemensamt) tillsammans bland barnen och låter dem visa vad de är intresserade av. 

Genom att erbjuda barn olika miljöer, aktiviteter och material skapar förskollärare 

möjligheter för barnen att utveckla rörelser och kognitiva förmågor. 

 
Vi måste förändra miljön efter barnen. (Molly) 
 

Man får aldrig förminska ett barn, utan man får försöka stärka och göra det på ett 

lekfullt sätt. (Britt)                                                       

 
Vi låter tjejerna ibland äga bollen, så att de får komma och ta makten på plan. Sedan 

kommer killarna efter hand, så att man ger tjejerna tillfällen. Inte för att jag tror att 

det inte hade klarat det ändå, men vi ska vara medvetna om att den ska vara 

tillgängligt för alla. (Britt) 

4.1.2 Hur förskollärare arbetar med barns rörelsebehov utomhus 

Utevistelsen handlar i mångt och mycket om rörelsebehov och rörelseutveckling. 

Förskollärare har ett ansvar att synliggöra detta för barnen. Det är också betydelsefullt att 

skapa en känsla av trygghet hos barnen, så att de vill röra på sig och delta i olika 

aktiviteter. Förskollärare i vår studie har uppmärksammat att otrygga barn gärna håller 

sig nära en vuxen och att det är betydelsefullt att kunna erbjuda lugna och trygga 

utemiljöer för barnen, där de kan få möjlighet att utforska och utmana sig själva i sin egen 

hastighet. 

 
Ute är barnen gärna med en vuxen. Sätter jag mig i sandlådan med barnen sitter de 

gärna där och bygger med mig. Tar jag dem i handen och går till pyramiden och 

börjar klättra så följer de med. Det kan de ju göra på eget initiativ också men oftast 

med mig. (Anneli) 

 

Barn tar gärna egna initiativ och förskolläraren finns med och delar deras upplevelser. 

Eftersom förskollärare arbetar tillsammans med barnen ökar förskollärarnas möjligheter 

att stimulera och utveckla barnens förmågor med hjälp av olika rörelseaktiviteter i leken. 

Förskollärare i vår studie menar att det är positivt för barn att vara ute och röra sig när de 

ska lära sig något eftersom det ger barnen ökat miljöutrymme och konflikter i 

barngruppen kan minska. Utomhusverksamheten är betydelsefull kan erbjudas barnen 

varje dag. Barns rörelsemöjligheter och kognitiva lärande ökar i utomhusmiljö jämfört 

med inomhusmiljö eftersom de får uppleva olika miljöer och väder med både kropp och 

sinnen. 

 
Vi går till skogen varje vecka. De får krypa och hoppa mycket. Vi får väcka barnens 

intresse, till exempel lyfta på en sten och titta vad som finns där. /.../ Matematik och 

allt får vi med genom att vara ute och använda kroppen och saker och ting runt 

omkring. /.../ Vi påverkas av väder och vind och då får vi göra det på olika sätt 

beroende på hur det är. /.../ Miljön styr nästan allt. Miljön är så oerhört viktig. Hur 
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den utformas. Den kan bjuda in. Den kan gränsa. Den kan förbjuda. Och bör alltid 

vara föränderlig. (Molly) 
 

Genom att locka barn till olika uppdrag i leken, ökar möjligheterna för rörelseträning. Det 

kan till exempel vara att hämta olika saker på olika avstånd. Det är betydelsefullt att fånga 

barns intressen så att de kan lockas med och utmanas i leken och på så vis få träning 

utifrån sina behov samtidigt. Varje lärsituation får utgå från varje enskilt barns förmågor 

och behov. Exempel på rörelseinnehåll utomhus, där olika lekar kan stimulera 

rörelseutvecklingen är ta-fatt-lekar, höjdhopp, hinderbanor, gymnastik, cykling, klättring, 

fotboll, blåsa såpbubblor, promenader, utflykter och olika löprundor. 

 
Det är mycket koordination. Vilket ben lyfter jag när jag kommer fram till ribban? 

Hur ska jag ta mig över eller kasta mig över? Det är turtagning och mycket lärande i 

det. (Britt) 
 

Vi pedagoger planerar in olika aktiviteter där vi alla är med. Det är viktigt att vara 

ett gott föredöme som vuxen. Här hos oss springer alla, även de vuxna. Sedan 

kommer barnen med förslag på vad de vill göra. Det är ofta sådant som vi pedagoger 

har presenterat och gjort med barnen innan. Ibland vill de bara cykla och leka fritt. 

Vi pedagoger leker gärna jagalekar där vi jagar barnen och de ska springa ifrån oss. 

De kommer ihåg det vi gjort innan och frågar om vi kan göra det igen. (Solveig) 
 

Vi har byggt en pyramid barnen kan klättra på och hoppa ifrån, gå balansgång på 

sandlådekanten, klättra upp för rutschkanan... Det är typ som rörelse, men den är inte 

planerad och på initiativ av oss vuxna. Ofta kan vi göra mer än vi redan gör. 

(Anneli)                                                                                                 
 

Barn kan erbjudas organiserade aktiviteter i utegrupper, där de får komma ut i skog och 

mark och få uppleva miljön med flera sinnen. Det kan innebära att barn får träna 

uthållighet och koncentration eftersom utegruppsaktiviteter kan förläggas över längre tid 

i taget. 

 
Man kan lära utomhus, så barnen får vara aktiva utan att de tänker på det. Vi kan få 

in rörelser, så att vi anpassar lärandet på så sätt, att vi kan locka dem till att röra sig 

samtidigt. Det finns många lekar. Det finns jättemycket. (Britt) 
   

Genom att erbjuda barn organiserade lekar får de möjlighet till vidgat lärande av till 

exempel traditionella lekar, men också möjlighet att få utveckla fantasi och komma på 

egna lekar. Förskollärare menar att det är betydelsefullt att barn får uppleva utemiljöer 

för sitt rörelsebehov, sin rörelseutveckling och sitt kognitiva lärande. 

 
De får vara ute och hoppa i regnpölar och undersöka vatten och luft när det blåser 

mycket. Det är häftigt för barn att få vara ute i det. Och då har kanske vi förmedlat 

att det finns inget dåligt väder utan man kan vara ute när som helst. Det är också 

viktigt att uppleva när det är snö ute och kallt likaväl som när det är varmt och skönt 

och man kan bada och springa ute och leka med vatten. Vi kan lära lika bra ute som 

inne och särskilt för barn så tror jag man kan göra det ännu mer. (Britt) 
   

Vi är mycket utomhus, både förmiddag och eftermiddag. Vi gör experiment, 

undersöker faunan, har räknelekar, danslekar och ritar utomhus. Vi går till lekplatser 

och till skogen, där vi med hjälp av terrängen får naturlig rörelseträning ”över stock 

och sten”, klättrar på bergshällar och kasar ner. (Solveig) 
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Det är av vikt att förskollärare utgår från barns individuella förmågor, för att barnen ska 

känna att de vill vara med och kan lyckas. Värdegrundsaspekter såsom social förmåga 

och hänsyn till varandra tränas också. I rörelseaktiviteter synliggörs även kognitiva 

förmågor och lärande i samtal med barnen. Det kan till exempel vara matematik och 

språk. Rörelseaktiviteter kan inkluderas i de dagliga aktiviteterna på förskolan genom att 

förskollärare arbetar utifrån ett undersökande förhållningssätt tillsammans med barnen. 

Barn kan välja andra vägar att fysiskt ta sig fram när de får inflytande över aktiviteten 

istället för att bli ledda av vuxen. Förskollärare som fungerar som medskapare i barns 

livsvärldar kan väcka barns nyfikenhet i olika utomhusmiljöer och se hur barn väljer olika 

strategier för att nå sitt mål. 

 
Hur gör barnen för att komma dit då? Där väljer vi olika vägar. Det tycker jag är 

superspännande. Just att barnen får ta ledningen själva. (Molly) 

 

Det får vara lekfullt. Det ska löna sig att röra på sig. (Britt) 

 

Barnen får titta på bilder på datorn och reflektera över dem. De får bestämma vad de 

vill göra och beskriva för oss vad de tycker är roligt. (Solveig) 

4.2 Förmedlingspedagogik 

Förmedlingspedagogiken framträder vid reglering till exempel hur organisationen ser ut, 

förskollärares tidsbrist, stress, känsla av osäkerhet i utemiljön och rädslor om barn som 

är i svårigheter. Inom förmedlingspedagogiken riskerar förskollärare att fastna i regler 

och förutbestämda mål vilket hindrar dem från att lyssna till barnen, uppmuntra dem och 

stimulera utvecklingen av deras förmågor. 

 
Om vi pedagoger hamnar i stress tror jag att vi utmanar barnen mindre motoriskt. De 

får inte klättra upp på skötbordet själva. De får inte klä på sig själva. Vi sätter dem i 

matstolarna och lyfter ur dem, kanske till och med torkar av dem snabbt kring 

munnen och bär in dem i sovrummet: bråttom in och bråttom ut… Då får de inte den 

här utmaningen som handlar om det motoriska och tillit till sin förmåga. Det påverkar 

barnen väldigt mycket. (Alice) 

 

Vågar man inte, försöker man inte, men rörelsebehovet kanske finns ändå. Barnet 

kanske är otryggt i sig själv eller i miljön hen befinner sig i. Då kanske jag tror att 

barnet inte har så stort rörelsebehov men det kanske barnet egentligen har. (Anneli) 

 

Barns behov av rörelse kan komma i konflikt med förskollärares regler. Verksamheten 

inomhus kan upplevas innehålla mer regler och begränsningar för barnen än utomhus. 

 
Inne får man begränsa dem för att hålla nere ett lugn. Man säger ofta; springa får vi 

göra ute. (Anneli) 

 

Helst vill de springa inne också. Vi säger att nu springer vi ute. Där har man det att 

brottas med och det ser vi också lite mellan fingrarna, för de har behov av att rusa av 

lite i en lekhall. När de inte stör någon annan så kan det väl vara okej. (Britt) 
 

Förskollärare sätter upp regler för barn på bekostnad av barns rörelsebehov där för höga 

krav riskerar att ställas på barnen till exempel att orka sitta stilla i en samling. 

Säkerhetsaspekten kan ses som ett hinder för barns utforskande och lärande, där 

förskollärares bristande känsla av trygghet eller samspel med barnen kan upplevas som 

ett rörelsehinder i olika aktiviteter. 
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Det är som med små barn och den lilla gården. Det är en sådan löjlig regel som jag 

inte begriper mig på, där de små barnen inte får vara nedanför kullen. Där är en lång 

slänt som de inte får vara på. Varför skulle de inte få kunna vara där? (Molly) 
 

Ibland är förskollärare alltför snabba att hjälpa barn på grund av till exempel stress och 

tidsbrist. Förskollärare styr barnen mot ett förutbestämt vuxenplanerat mål. Barn i 

rörelsesvårigheter kan skapa rädslor hos förskollärare, vilket begränsar möjligheterna för 

barn att utvecklas, där gränsande förberedelser kan bli ett hinder för barnet.  
 

Varför ska vi tänka ut allt innan? Då kanske inte barnet kan göra vissa saker. Men 

det vet vi inte om barnet kan eller inte. Det är för lätt att sätta upp hinder först innan 

vi ens har provat. Vi begränsar barn genom att tänka så. (Molly) 

                

4.2.1 Hur förskollärare arbetar med barns rörelsebehov utomhus 

Det uttrycks ett visst missnöje över utomhussituationer i förskoleverksamheten, där 

förskollärare skulle kunna utmanar barnen mer, erbjuda fler aktiviteter och även 

planerade sådana. I utemiljön riskerar barns rörelsebehov att bli begränsade av 

förskollärares pedagogiska grundsyn, organisatoriska och miljömässiga faktorer. 
 

Barn blir inte utmanade av att bara sitta i sandlådan eller i gungan. Om vi nu inte har 

så många planerade aktiviteter utomhus kan vi åtminstone erbjuda tillräckligt och 

rikligt med material. Vi kan inte strunta i att ta ut cyklar efter ett visst klockslag eller 

strunta i vattenlek för att barn inte har gummistövlar. Vissa pedagoger upplever det 

som jobbigt om barn blir blöta och måste byta kläder. (Alice) 

 
Ute måste pedagoger skapa en bra miljö. Ju mer vi uppmuntrar dem till att… men 

alltså, det är inte ofta jag tar initiativ till planerad aktivitet utomhus, men jag skulle 

kunna det, för att erbjuda barnen mera, men ärligt är jag nog inte så bra på det. Vi 

har ofta planerad rörelse men inomhus. Varför vi inte har det ute kan jag inte svara 

på. (Anneli) 

 

Om vi inte finns vid trappan vid rutschkanan, så går kanske inte de yngsta barnen 

upp därför att de inte vågar. De otrygga barnen håller sig nära oss vuxna. Sitter vi 

bara i sandlådan så sitter barnen där också. Går vi upp och ner för backen så följer 

barnen oftast med. Sitter barnen bara i sandlådan och öser sand kanske jag tror att 

barnet inte har ett rörelsebehov, men alla barn har det och det är vår uppgift att visa 

dem och göra dem uppmärksamma på detta. Visar vi dem inte rutschkanan så finns 

den kanske inte. (Alice) 

 

Förskollärare i vår studie synliggör att mer engagemang i barns lek utomhus behövs för 

att kunna utveckla den och ge barn nya rörelseutmaningar och utveckla 

rörelseförmågor.  Det är av stor vikt att förskollärare kan se sig själva som betydelsefulla 

förebilder i möten med barn. Utevistelse i förskolan kan i många situationer mest fungera 

som ”rastning” av barn, där förskollärares medskapande engagemang och 

läroplansuppdrag upplevs som frånvarande. 
  

Vi kan bli bättre på att skapa frivilliga aktiviteter, dra igång en lek och se om några 

ansluter. Det kan vara så enkelt som att gå balansgång på sandlådekanten, sedan har 

man plötsligt en lång svans efter sig. (Alice) 

 
Spring så mycket som möjligt ute så blir det inte så stökigt inne sedan. /.../ Barnen 

rastas och de kan rasta sig själva. /.../ Det är ofta barnen som ta initiativ till 

rörelseaktiviteter ute. Det är sällan, alldeles för sällan planerade aktiviteter ute hos 
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oss. Jag tror aldrig jag har sett någon pedagog starta igång en lek till exempel. 

(Molly) 
 

Jag tror att många pedagoger vilar när de är ute. Man vilar huvudet. Man vilar. Man 

går och pausar liksom. /.../ Det är nästan som att när barnen är ute så ingår inte det i 

läroplanen, då stannar man upp sitt pedagogiska arbete. /.../ Barnen är så vana vid att 

sköta sig själva, så de har inte riktigt förstått det här att man kan göra spännande 

saker ute också tillsammans med någon vuxen. (Molly) 

4.3 Kopplingar förskollärare ser mellan barns 

rörelseaktiviteter och barns kognitiva lärande 

Intervjusvar i vår studie visar att rörelseförmåga och kognitivt lärande har stort samband 

som barn kontinuerligt måste få möjlighet att träna för att utvecklas. Rörelser innefattar 

både fin - och grovmotorisk utveckling och genom att röra på kroppen utvecklas även 

kroppsuppfattning, koordination och självkänsla. Rörelseutveckling blir synligt när barn 

utvecklar sin grovmotorik, från att inte kunna gå till att på egen hand till slut kunna 

springa. Finmotorikens funktion är betydelsefull vid skrivinlärning där handens rörelser 

är viktiga. 

 
Det är spännande när man ser färdigheterna utvecklas, till exempel när de till slut 

kan klättra upp för stegen till skötbordet, till rutschkanan eller upp på en stol. Man 

kan se mycket inom det fin- och grovmotoriska. Det är tydligt när de är yngre för det 

blir tydligt när de börjar våga själva, när de vågar försöka. (Alice) 

 
Det är inte så att barnen ”bara” har lekt, utan de har gjort det och det och det. (Britt) 

   
Barn har ett stort rörelsebehov, där det handlar om att få utveckla muskelminne, 

kroppsuppfattning, rumsuppfattning, grov- och finmotorik. Det innebär också att få 

uppleva genom sina sinnen. Barn vill röra på sig så länge det är på deras villkor. Med 

hjälp av rörelseaktiviteter går det att lära och träna andra förmågor såsom att läsa, skriva 

och räkna. 

 
Jag tänker att man kan lära sig allt genom att röra sig. (Molly) 

 

Förskollärare refererar kunskapen om detta utifrån förskollärarutbildningen, i arbetet 

inom förskolan och från forskning. 

 
Forskning visar att det finns samband, men jag kan inte förklara dem nu. Men jag 

tänker på mig själv. Sitter jag stilla för länge blir det svårt att koncentrera sig. Jag blir 

inte piggare direkt. Vår förmåga att koncentrera oss länge är något vi kan hantera, men 

barnen kanske inte kan det. (Alice) 
 

Koncentrationen påverkas av hur barn får utlopp för sina rörelsebehov. Med hjälp av 

rörelser kan koncentrationen bli bättre. Genom att låta barn få använda sina kroppar i 

rörelseaktiviteter före mer krävande aktiviteter gynnas koncentrationsförmågan hos 

många barn, vilket underlätta deras inlärning. 

 
Vi underlättar för barnet att lära om barnet först får röra på sig eller vara ute en timme 

innan vi gör någonting med det inne eller kräver något mer av det. (Britt) 
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Lärtillfällena bör varieras och behöver inte se ut som de alltid sett ut. Barn lär överallt 

och hela tiden. De måste utmanas till rörelse och träning för att utvecklas. 

 
Motoriska färdigheter kräver träning. Man måste hela tiden träna för att bli bättre, 

eller i alla fall röra sig för att må bra, kunna äta med bestick, rita, klippa, dricka från 

glas och så vidare. När många barn börjar hos oss kan de inte flera av dessa saker, 

men efter ett tag lär de sig. Till exempel att klippa med sax är något man kan se 

utvecklas fort och det är finmotorik. Många barn kan inte gå när de börjar men det 

kommer också rätt så fort. (Anneli) 

 

Det är upp till förskollärare att synliggöra rörelseutvecklingen för barnen. Barns kognitiva 

utveckling påverkas av rörelseförmågan, exempelvis språkförmågan, men även det 

psykiska måendet. Barn som är mer trygga och självständiga i sina rörelseaktiviteter har 

lättare att leka självständigt.  

 
Vi försöker vara lyhörda när vi ser att barnen behöver röra sig, när de börjar springa 

inomhus. Då får de gå ut de som vill. Sedan är vi goda förebilder och är med barnen 

när de leker och rör på sig. (Solveig) 
               

Vissa rörelsesvårigheter hos barn kan dock inte fullt ut avhjälpas i förskolan utan kräver 

kontakt med till exempel habilitering och sjukgymnastik. Det finns också en stor 

hälsoaspekt i barns rörelseaktiviteter för att barn ska må bra och inte utveckla barnfetma. 

 
Det som är viktigt är att det sker en utveckling, att barnet inte stagnerar. Alla barn 

utvecklas olika och i olika hastighet. De har olika förutsättningar också från början, 

så vi får se på den totala utvecklingen. Det finns barn som aldrig kommer att kunna 

röra sig som andra barn, det får vi också ta hänsyn till. Huvudsaken är att det sker en 

utveckling där vi gör så mycket som vi kan. (Solveig) 
 

Genom att använda ett reflekterande arbetssätt tillsammans med barnen får barnen prata 

om sina upplevelser och funderingar för att synliggöra för dem vad de varit med om. Till 

hjälp används digitala verktyg och bilder.  

 
Det bästa är att barnen dokumenterar själva. Då får vi deras syn på det och får det 

ännu lättare att se vad är det de ser när vi gör saker. Och vad är det de ser att de lär 

sig? För det behöver inte vara det jag tycker eller tror eller har fokus på heller. Då 

kan jag också se om vi har samma fokus. Eller har vi olika fokus? Och hur kommer 

det sig i så fall att vi har olika fokus med barnen? Å, det är så spännande. För det har 

man nästan alltid. Olika fokus. (Molly) 
 

Barns utveckling och lärande synliggörs även under utvecklingssamtal, i tamburkontakter 

och via skriftlig dokumentation. Barn kan förstå mycket gällande sin kropp, rörelse och 

hälsa i samtal med förskollärare och barn. 

 
Barnen lär sig kommunicera vad det är de gör och hur de tänker. (Molly) 
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5. Analys 

Analysen avgränsas till de fem yrkesverksamma förskollärarnas inställning till barns 

rörelsebehov, hur de uppmärksammar betydelsen av barns rörelseaktiviteter för deras 

kognitiva lärande och hur de arbetar med barns rörelsebehov utomhus. Deras svar 

presenteras och analyseras kategoriserade utifrån dialogpedagogik och 

förmedlingspedagogik som vi synliggör i bakgrunds- och teoridelen och i resultatdelen. 

Analysen synliggör också hur förskollärare ser kopplingar mellan barns rörelseaktiviteter 

och barns kognitiva lärande. De kategorier som presenteras i analysen kopplas inte till 

specifika individer utan representerar kollektiva uppfattningar. Det kan finnas olika 

inställningar hos en och samma person. 

5.1 Dialogpedagogiken 

Alla förskollärare i vår studie synliggör det betydelsefulla i att bygga goda relationer och 

utveckla samspelet i sociala och kulturella sammanhang, vilket kan kopplas till 

Vygotskijs sociokulturella tankar (Strandberg 2006, Säljö 2011, Jakobsson 2012, 

Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjærd 2014). Med goda relationer ökar 

möjligheterna att kunna bemöta, utmana och synliggöra barns lärande på bästa sätt, där 

även barn ses som kompetenta och redo att ingå i samspel i en meningsfull kontext 

(Grindberg & Jagtøien 2000, Sommer 2005).  

 

Vår studies förskollärares sätt att beskriva samspel och relationer finner vi kopplingar till 

i dialogpedagogiken, där relationer vuxen-barn är subjekt-subjekt-relationer, det vill säga 

att samspel, samtal och jämlikhet är grundpelare i relationerna (Grindberg & Jagtøien 

2000). Det innebär också en syn på det kompetenta barnet, där barn anses vara 

kompetenta redan från födseln och redo att lära i samspel (Sommer 2005). Inom 

dialogpedagogiken förväntas barn delta aktivt i sitt lärande och vara kunskapssökande 

(Grindberg & Jagtøien 2000). Förskollärares kompetens nämns också, där förskollärare 

ser miljön som ett hjälpmedel som anpassas efter barnen och där förskollärare uppmuntrar 

och deltar aktivt i rörelselek (Grindberg & Jagtøien 2000). 

5.1.1 Hur förskollärare arbetar med barns rörelsebehov utomhus 

Svaren i vår studie visar att det är viktigt att inkludera alla barn i olika aktiviteter 

(Grindberg & Jagtøien 2000). Rörelseförmågor och vuxnas förhållningssätt till barn 

påverkar samspelet dem emellan. Detta kan kopplas till Vygotskijs tankar om lärande och 

utveckling, där barns individuella förmågor ligger till grund för det fortsatta lärandet i en 

aktiv miljö med aktiva barn och aktiva förskollärare (Strandberg 2006, Jakobsson 2012, 

Säljö 2005). 

 

I vår studie synliggör flera förskollärare att det är betydelsefullt att de finns närvarande 

och stöttar, utmanar och uppmuntrar barnen i deras rörelseaktiviteter. Resonemanget 

finns inom dialogpedagogiken där är samspel och jämlikhet är grunden mellan barn-barn- 

och barn-förskollärar-relationerna (Grindberg & Jagtøien 2000). Några förskollärare 

belyser hur de kan arbeta med barns rörelsebehov utifrån ett förhållningssätt, där 

planerade aktiviteter utgår från de behov barn har och där de vuxna kan stötta barn i 

specifik aktivitet. 

 

Alla förskollärare i vår studie beskriver hur de kan arbeta med rörelser medvetet 

tillsammans med barnen, där det finns inslag av både planerade aktiviteter och spontana 
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utifrån barnens intressen. I beskrivningarna framträder tankar där barn tillåts utvecklas i 

sin egen hastighet i dialogpedagogisk anda där förskollärare och barn har ett gemensamt 

engagemang inför lärprocessen (Grindberg & Jagtøien 2000). Genom att låta barn bli sina 

egna meningsskapare kan de lockas in i olika rörelseaktiviteter vilket Nilsson (2007) 

nämner. Flera förskollärare i vår studie synliggör att miljön är betydelsefull där barn lär 

genom att uppleva med sina sinnen, röra sig och stimulera det intellektuella lärandet 

(Brügge et al 2011). De synliggör också ett inkluderande och stöttande förhållningssätt 

som de bör ha till barnen utifrån läroplanen som styrdokument (Utbildningsdepartementet 

2016). 

 

Samtliga intervjuade förskollärare synliggör betydelsen av intresse och engagemang hos 

förskollärare gällande rörelseaktiviteter för att stimulera barns rörelsebehov och beskriver 

hur aktiviteterna kan ta sig olika uttryck i verksamheten. Rörelseaktiviteter är en viktig 

och pedagogiskt medveten arbetsgrund att utgå ifrån för att stimulera barns olika 

rörelsebehov och fortsatta rörelseutveckling, koncentration och kognetiva utveckling, 

visar vår studie (Grindberg & Jagtøien 2000, Ericsson 2007, Nilsson 2007, 

Riksidrottsförbundet 2009, Gottwald 2016 och Yildirim & Akamca 2017).  

 

Framträdande svar i vår studie är förskollärares förhållningssätt; att genom att vara aktivt 

närvarande och medforskande förskollärare kan nyfikenhet väckas hos barnen, deras 

styrkor kan lyftas fram, deras lärande stimuleras och möjlighet att lära känna sina egna 

kroppars funktioner och bli trygga med dem uppstå (Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja 

et al 2001). 

 

Intervjusvaren i vår studie synliggör att med hjälp av förskollärares lyhördhet och 

engagemang kan rörelseupplevelser för barn bli trygga och meningsfulla inslag i 

vardagen på förskolan. Genom att vara en god förebild i rörelseaktiviteterna kan 

förskollärare synliggöra för barn hur viktiga rörelseaktiviteter är utifrån olika perspektiv 

till exempel för hälsan, det kognitiva lärandet och för rörelseutvecklingen (Grindberg & 

Jagtøien 2000). 

 

Några av förskollärarna lyfter fram hur betydelsefullt det är att barn får träna sin 

rörelseförmåga innan de förväntas klara mer avancerade uppgifter som kräver mer av 

dem. För att detta ska kunna ske behöver barn få vara delaktiga i planering av miljön, (där 

en varierad miljö ger fler utvecklingsmöjligheter) och i planering av olika 

rörelseaktiviteter. Förskolans mål är det som ligger till grund för arbetet där barns behov, 

intressen och önskemål ska kunna påverka, tillgodoses och respekteras 

(Utbildningsdepartementet 2016). Vår studie visar att flera förskollärare anser att det är 

av stor vikt att stötta, uppmuntra och bekräfta barnen i deras ansträngningar för att 

utveckla sina rörelser och att barnen får uppleva att de lyckas. Upplevelsen av att ha 

lyckats är betydelsefull för barns självkänsla, självtillit och känsla av tillhörighet 

(Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja et al 2001, Öhman 2009). 

 

Flera av förskollärarna beskriver hur de ser barns rörelseaktiviteter som ett naturligt inslag 

i förskolans vardag. De har ingen specifik schemaläggning för planerade aktiviteter utan 

utnyttjar hela dagen åt rörelse och fångar barnens intressen spontant i stunden. Ibland 

finns rörelsen som en underordnad del i leken och ibland är rörelsen huvudsyftet. 

Utevistelsen kräver förberedelse av förskollärare för att barns upplevelser ska bli så 

positiva som möjligt för dem (Fjørtoft 2001, Auoja et al 2001, Mårtensson 2009, 

Riksidrottsförbundet 2009, Ericsson 2005). 
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Viktigt att uppmärksamma och förhålla sig till är att barns fysiska utveckling är 

individuell och skiljer sig åt, vilket några av förskollärarna i vår studie synliggör 

(Grindberg & Jagtøien 2000). Därför bör aktiviteter anpassas efter barns möjligheter, 

förutsättningar och behov. Studier (Grindberg & Jagtøien 2000) synliggör barns 

förväntade rörelseutveckling, vilket är nödvändigt för förskollärare att ha kompetens om 

för att kunna uppmärksamma barns rörelseutveckling och eventuellt behov av extra 

stöttning. Detta är av största vikt då rörelseförmåga påverkar kognitiv och social 

utveckling (Grindberg & Jagtøien 2000, Ericsson 2007, Nilsson 2007 

Riksidrottsförbundet 2009, Gottwald 2016 och Yildirim & Akamca 2017). I 

intervjusvaren från de fem förskollärarna kan vi se att förskollärares pedagogiska 

grundsyn gällande barns rörelsebehov, rörelseaktiviteter och kognitiva lärande kan 

interagera med varandra. 

 

Alla förskollärare i studien beskriver hur de kan hitta möjligheter till rörelse genom det 

vardagliga lärandet. Några av dem beskriver också hur de kan väcka intresse hos de barn 

som kanske inte rör sig så mycket. Genom att erbjuda rikligt med material, byta aktiviteter 

ofta innan barnen tröttnar och vara aktiva medskapare kan de inspirera och samspela med 

barnen. Lek, träning, samspel och repetition leder till utveckling (Grindberg & Jagtøien 

2000, Auoja et al 2001, Ekvall 2012, Ericsson 2007, Nilsson 2007, Riksidrottsförbundet 

2009, Gottwald 2016 och Yildirim & Akamca 2017). 

5.2 Förmedlingspedagogiken 

Flera av förskollärarna i vår studie uttrycker en medvetenhet gällande att barns 

uteverksamhet och att rörelsen skulle behöva uppmuntras och utvecklas mer med hjälp 

av personalen i verksamheten. De beskriver hur barn begränsas på grund av vuxnas 

rädslor och regler gällande säkerheten i miljön, vilket Mårtensson (2009) synliggör. Det 

kan kopplas till förmedlingspedagogik, där vuxnas värderingar och kunskap styr 

(Grindberg & Jagtøien 2000). 

 

I vår studie kan vi se hur barnsynen kan växla hos de intervjuade förskollärarna beroende 

på vilken situation de reflekterar över. Den barnsyn som barn möts av hos förskollärare 

påverkar hur rörelseaktiviteter utformas och genomförs. Inslag av förmedlingspedagogik 

finns vid stressade otrygga situationer för förskollärare, där barn styrs av vuxnas kunskap, 

färdigheter och värderingar (Grindberg & Jagtøien 2000). Upplevelsen av stress och 

otrygghet i förskolan påverkar hur förskollärare arbetar. I brådskande situationer riskerar 

barn att stöttas mindre i sin rörelseutveckling och istället får de mycket hjälp av 

förskollärare för att hinna med. Barns möjligheter att få försöka själva begränsas således. 

Här uppstår ett dilemma eftersom det är viktigt att barn får öva på rörelseförmågan då 

den är betydelsefull för barns rörelseuteveckling, självständighet, självtillit och 

välmående (Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja et al 2001, Öhman 2009). 

 

I vår studie framkommer det betydelsefulla i att samtala och synliggöra vikten av rörelse 

tillsammans med barn. Beroende på utförande och perspektiv kan olika kopplingar göras, 

bland annat till förmedlingspedagogik, där förskollärare påverkar vad barn ska lära sig 

och har nytta av grundat på vad förskollärare har för kunskap, färdigheter och värderingar 

(Grindberg & Jagtøien 2000). 
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5.2.1 Hur förskollärare arbetar med barns rörelsebehov utomhus 

Rörelseutvecklingen ska stimuleras av förskollärare som får bortse från sina egna rädslor 

och regler som kan begränsa barnen, enligt Nilsson (2007). Barn riskerar att utsättas för 

misslyckanden, utanförskap, otrygghet och låg självkänsla när rörelsekraven blir för 

höga, vilket förskollärare i studien uppmärksammar (Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja 

et al 2001, Öhman 2009). Inom förmedlingspedagogiken förväntas barn utföra uppgifter 

som är vuxenplanerade och vuxenstyrda och där prestationen är i fokus (Grindberg & 

Jagtøien 2000). Flexibilitet, lyhördhet och individuella lösningar är begränsade (a.a). 

Några av förskollärarna i vår studie uttrycker ett visst missnöje över utomhussituationerna 

på förskolorna och menar att förskollärare kan göra mer för att stimulera barns 

rörelseutveckling och kognitiva lärande både gällande aktiviteter, material och 

utformning av miljön. Utomhusvistelser kräver förberedelser och kan inte tas för given 

(Mårtensson 2009). Forskning visar att hinder i uteverksamheten är personalens 

oerfarenhet och upplevelse av otrygghet, tidskrävande planeringar och stora barngrupper 

(Ekvall 2012).  

 

Vår studie visar att barns utetillfällen riskerar att bli pauser för förskollärarna där 

förskolans pedagogiska uppdrag tappas bort, vuxna fungerar snarare som övervakare av 

lekar och regelkontrollanter vilket leder till att samspel mellan förskollärare och barn blir 

frånvarande. När förskollärare saknar tillit till utemiljön riskerar de att bli 

säkerhetskontrollanter och övervakare av barns lek (Mårtensson 2009) vilket kan relateras 

till en förmedlingspedagogisk grundsyn. Säkerhetsaspekten kontra behov av utmaningar 

och utveckling hos barnen blir ett dilemma som förskollärare i vår studie synliggör och 

behöver förhålla sig till i sitt uppdrag. Forskning visar att förskollärare fungerar mest som 

övervakare och säkerhetskontrollanter utomhus bland barnen (Mårtensson 2009), vilket 

kan kopplas till förmedlingspedagogikens grundsyn, än tar initiativ till lekar och löser 

konflikter mellan barnen (Grindberg & Jagtøaien 2000). Ett annat perspektiv är att 

utomhusmiljön kan ge barn mer utrymme att självständig lek och möjlighet att röra sig, 

fritt från vuxenorganisering (Mårtensson 2009). I utomhusmiljön kan barns 

rörelseutveckling, koncentrationsförmåga och samspel stimuleras (Fjørtoft 2001, 

Riksidrottsförbundet 2009, Yildirim & Akamca 2017). 

 

Några av förskollärarna i vår studie nämner hur barn kan leda eller bli ledda i olika 

aktiviteter och hur det kan påverka hur förskollärare ser på barn, exempelvis vid 

sandlådesituationer där barn blir sittande eftersom förskolläraren sitter där. Istället för att 

följa barnen, följer barnen förskolläraren och blir således styrda av den vuxne (Grindberg 

& Jagtøien 2000).  

 

Arbetslag i förskolan kan behöva stöttning i arbetet med utomhusverksamheten, för att 

skapa rörelsestimulans för barnen och för att hitta nya sätt att tänka och arbeta på. För att 

synliggöra syfte och underlätta arbetet kan förskollärare använda sig av de didaktiska 

frågorna: Vad? När? Hur? och Varför? (Brügge et al 2011) vid planering och 

genomförande av rörelseaktiviteter. Förskolechefen har ett betydande ansvar att vägleda 

sin personal i detta. I läroplan för förskolan står följande: 

 
Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter.” (Utbildningsdepartementet 2016:13) 
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Ingen av de tillfrågade förskollärarna nämner att de fått internutbildning inom barns 

rörelsebehov- och utveckling, vilket kan tolkas som att området inte är högt prioriterat 

inom skolväsendet. Förskollärare i vår studie ansvarar därför för sin egen 

kompetensutveckling för att kunna möta de krav som finns i förskolans styrdokument. 

Genom att skapa trygga upplevelser för barnen ökar möjligheterna till lustfyllt lärande.  

5.3 Kopplingar förskollärare ser mellan barns 

rörelseaktiviteter och barns kognitiva lärande 

Utomhusmiljön bör ses som en länk mellan teori och praktik och är betydelsefull för att 

få förståelse om omvärlden (Brügge et al 2011). Flera förskollärare i vår studie synliggör 

att rörelseförmåga påverkar lärandet, både teoretiskt och praktiskt, vilket stöds av 

Grindberg & Jagtøien (2000), Ericsson (2007), Nilsson (2007) Riksidrottsförbundet 

(2009), Gottwald (2016) och Yildirim & Akamca (2017).  

 

Några av förskollärarna nämner behovet av koncentration för att orka med en uppgift 

(Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja et al 2001, Gottwald 2016). För att klara vissa 

aktiviteter behöver barn få röra på sig först eftersom fysisk aktivitet ligger till grund för 

att barn ska kunna och orka koncentrera sig i olika lärsituationer. Det kan bli svårt för 

barn när förskollärare ställer för höga krav på dem när de ska utföra något och risken 

finns att de misslyckas vilket kan påverka självkänslan (a.a).  

 

Utanförskap leder till låg självkänsla och låg självständighet där barns rörelseutveckling 

hämmas på grund av att barn undviker otrygga miljöer (Grindberg & Jagtøien 2000, 

Öhman 2009). Det är betydelsefullt för förskollärare att skapa goda relationer till barn för 

att kunna bemöta deras olika behov och för att kunna utmana dem vidare i såväl sociala 

relationer som i rörelseaktiviteter (a.a, Sigmundsson & Pedersen 2004). 

 

I vår studie framkommer det att det är betydelsefullt att samtala och synliggöra vikten av 

rörelse tillsammans med barnen (Grindberg & Jagtøien 2000). Pedagogisk 

dokumentation kan fungera som stöd i rörelseutveckling och kognitivt lärande. 

Resonemanget kan kopplas till dialogpedagogik eftersom erfarenheter, intressen och 

tankar delges mellan människor och likaså till den sociokulturella ansatsen där kunskap 

utvecklas mellan människor i sociala och kulturella kontexter (a.a, Strandberg 2006, Säljö 

2011, Jakobsson 2012). 

 

Med god rörelseutveckling får koncentrationsförmågan en god chans att utvecklas menar 

flera av förskollärarna i vår studie (Nilsson 2007). Koncentrationen kan öka hos barn om 

de får röra på sig före en mer krävande kognitiv uppgift. Träning och repetition är nyckeln 

till utveckling för barns rörelser och kognitivt lärande (Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja 

et al 2001). Några förskollärare i vår studie menar att med repetition kan automatiserat 

lärande och automatiserade rörelser utvecklas, där barns rörelser sker automatiskt utan 

krav på koncentration och tankekraft (Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004, Jagtøien, 

Hansen & Annerstedt 2002). Rörelser lugnar barn och ökar koncentrationsförmågan. Med 

automatiserat lärande ökar förmågan till kommunikation (Ericsson 2005). Barn behöver 

får utveckla muskelminne, kroppsuppfattning, rumsuppfattning, grov- och finmotorik 

samt uppleva med sina sinnen för att lära andra förmågor såsom läsa, skriva och räkna 

(Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja et al 2001, Ericsson 2007, Riksidrottsförbundet 2009, 

Gottwald 2016 och Yildirim & Akamca 2017). Med ett automatiserat rörelsemönster ökar 

möjligheter för barn att uppleva tillit till sig själva och trygghet vilket kan stärka barns 
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självkänsla (Ericsson 2007). För att kunna delta i lek och lärande behöver barn utveckla 

grundrörelserna (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). 
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6. Diskussion 

6.1 Didaktiska implikationer 

Vår studie visar på samband mellan förskollärares pedagogiska grundsyn, barns 

rörelseaktiviteter och kognitivt lärande. Den synliggör att rörelseaktiviteter är 

betydelsefulla för barns rörelseutveckling och kognitiva lärande. Både spontana och 

planerade rörelseaktiviteter förekommer utomhus likväl som inomhus. Konsekvenser 

som kan uppstå på grund av brist på rörelseaktiviteter är rörelsehämmade barn som inte 

utmanas i sin rörelseförmåga, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter och 

inlärningssvårigheter senare i livet (Nordlund et al 1997, Grindberg & Jagtøien 2000, 

Aouja et al 2001, Sigmundsson & Pedersen 2004, Ericsson 2005, Nilsson 2007, Ericsson 

2007, Riksidrottsförbundet 2009, Brügge et al 2011). 

 

Vi ser att kompetens, kompetensutveckling och förståelse för den egna verksamheten 

förskollärare arbetar i är mycket betydelsefulla komponenter för hur barns 

rörelseaktiviteter får ta sig uttryck. De intervjuade förskollärarna i vår studie visar att de 

tillägnat sig denna kunskap via sin förskollärarutbildning eller på eget initiativ genom 

egna erfarenheter och intressen. 

  

I vår studie synliggör alla förskollärare barns rörelsebehov för deras fortsatta 

rörelseutveckling, sociala och kognitiva lärande och visar på kopplingar dem emellan, 

men att utevistelsen används på olika sätt beroende på den rådande pedagogiska 

grundsynen hos förskollärarna samt organisatoriska och miljömässiga faktorer. 

 

Den forskning vi presenterar i bakgrunds- och teoridelen visar hur betydelsefulla 

rörelseaktiviteter och uteverksamhet är för barns rörelseutveckling, kognitiva och 

emotionella utveckling likväl som för hälsan (Ekvall 2012). Beroende på förskollärares 

pedagogiska grundsyn och hur de förhåller sig till aktuell forskning, sitt uppdrag i 

förskolan, sin kompetens och kunskap om barns utveckling kan barn få olika möjligheter 

att utveckla sina förmågor. Flera forskare som finns presenterade i vår bakgrunds- och 

teoridelen belyser hur betydelsefull miljön är för barns kognitiva möjligheter och hur 

medvetet arbete för att stimulera barns rörelseförmågor ger positiva resultat (Fjørtoft 

2001, Ericsson 2005, Ericsson 2007, Riksidrottsförbundet 2009, Carlson et al 2013, 

Nyberg 2014, Yildirim & Akameca 2017). 

 

Ett dilemma vi uppmärksammat är att i läroplan för förskolan saknas det tydliga 

rörelsemål och grundligare beskrivning av vilket lärande som är avsikten att utveckla hos 

barn. Där saknas också vägledning i hur förskolan ska arbeta med barn i 

rörelsesvårigheter. Denna otydlighet i styrdokumentet kan påverka förskollärares syn på 

barn, deras rörelsebehov och hur verksamheten kan arbeta med desamma. 

 

I vår studie kan vi se att förskollärare som har ett reflekterande arbetssätt tillsammans 

med barnen har större möjligheter att få goda relationer till barnen, se deras olika behov 

och skapa möjligheter för dem att lyckas och utvecklas. Förskollärare i vår studie 

synliggör också hur utevistelsen kan bli tillfällen för en paus för personalen, vilket leder 

oss tillbaka till vår fundering i inledningen gällande den ”fria leken” utomhus. Genom 

studien synliggörs att arbetet med uteverksamheten innehåller flera positiva inslag av 

rörelsestimulans för barnen men också att innehållet kan behöva förändras och utvecklas 

till förmån för barnens behov och kognitiva utveckling. Verksamhetsinnehållet mellan 
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olika förskolor visar på variationer enligt vår studie. Detta kan påverkas av förskollärares 

pedagogiska grundsyn och således hur prioriterad utevistelsen blir. Resultatet visar också 

hur organisatoriska och miljömässiga faktorer skapar dilemman för förskollärarna att 

förhålla sig till i det dagliga arbetet i verksamheten. 

 

Ett dilemma för förskollärare är barns möjligheter till självständig ”fri lek”. Förskollärare 

behöver reflektera och förhålla sig till den ”fria leken” eftersom den kan innehålla tysta 

regler, stereotypa roller, rangordning och uteslutningar (Gens 2012, Hangård Rasmussen 

1978). Genom att låta barnen ha ”fri lek” i utemiljön riskerar förskollärare att hamna i 

övervakanderoller då den ”fria leken” kan innehålla flera komponenter som strider mot 

den trygghet och det värdegrundsinnehåll förskolan ska stå för enligt läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet 2016). När förskollärare känner tilltro till miljön 

minskar risken för att förskollärare hamnar i rollen som övervakare och 

säkerhetskontrollant, vilket i sin tur ökar möjligheterna att arbeta dialogpedagogiskt och 

meningsskapande tillsammans med barnen, Förskollärare kan då samtala och samspela 

med barnen mot ett gemensamt mål som engagerar gruppen (Grindberg & Jagtøien 2000), 

vilket också är i linje med Vygotskijs tankar gällande sociokulturellt lärande, som mycket 

av läroplan för förskolan grundas på (Strandberg 2006, Säljö 2011, Jakobsson 2012). 

Genom en dialogpedagogisk grundsyn kan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

stärka barnen i deras rörelseutveckling och kognitiva lärande. 

 

Mårtensson (2009) anser att förskollärare behöver känna tilltro till utemiljön för att 

undvika att hamna i rollen som säkerhetskontrollant och övervakare. Det kan tolkas som 

att förskollärare behöver ges förutsättningar för att kunna känna tilltro till den utemiljö 

som erbjuds verksamheten till exempel förskolegården och miljöer utanför densamma. 

Dessa förutsättningar skulle kunna innefatta förutom förskollärares egna pedagogiska 

grundsyn och förhållningssätt även faktorer av organisatorisk och miljömässig art. Detta 

kan således kopplas till förskolechefens ansvar enligt läroplan för förskolan:  

 
Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får 

tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande.         

        (Utbildningsdepartementet 2016:16) 

 

Eftersom förskolans uppdrag innebär att ”komplettera hemmet genom att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” 

(Utbildningsdepartementet 2016:13), uppstår flera ansvarsaspekter och perspektiv. Även 

huvudmannen för respektive förskola ansvarar för hur förutsättningarna blir inom 

respektive verksamhet. Huvudman kan vara till exempel kommun, landsting eller staten 

(Skolverket 2017).  

 
Kommuner som juridisk person är huvudman inom skolväsendet och 

kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ enligt kommunallagen. 

Det innebär att fullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan, 

skolan och vuxenutbildningen har den kvalitet och de resurser som krävs för att 

uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i 

skollagstiftningen.  

   (Skolverket 2017) 
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Huvudmannens ansvar för utbildningen står att läsa om i 8 § Skollagen:  

 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna 

i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser 

för utbildningen som kan finnas i andra författningar.  

(Sveriges Riksdag 2010) 

 

I vår studie ser vi att när förskollärare arbetar för att skapa goda relationer till barnen ökar 

möjligheterna för dem att förstå barnens behov och utvecklingsmöjligheter så att de 

tillsammans kan arbeta mot ett gemensamt mål. Förskollärares pedagogiska grundsyn, 

samspelsförmåga, den fysiska miljön samt organisatoriska och miljömässiga 

förutsättningar påverkar barns möjligheter till rörelseutveckling och kognitivt lärande.  

 

Vår studie visar att det finns både dialogpedagogisk grundsyn likväl som 

förmedlingspedagogisk grundsyn närvarande i förskolan. Förskollärare har i sitt uppdrag 

att skapa och förändra miljön så att den stimulerar barns utveckling. När forskning som 

presenteras i vår bakgrunds- och teoridel så tydligt visar på samband mellan barns 

rörelseutveckling, kognitiva och emotionella utveckling likväl som för hälsa och 

självkänsla väcks frågan hos oss varför inte barns rörelsebehov och hur förskollärare kan 

förhålla sig till detsamma får större utrymme inom förskollärarprogrammet, förskolans 

styrdokument och förskoleverksamheten. 

 

I ett större samhällsperspektiv ser vi att det är betydelsefullt att förskolan erbjuder barn 

livskraftiga vägar och hälsosamma möjligheter för att bli så friska och självständiga 

individer som möjligt till gagn för både dem själva och samhället i stort. Genom att satsa 

på barnen i ett tidigt skede av deras liv kan deras möjligheter till god självkänsla, 

rörelseförmåga och kognitivt lärande öka, vilket kan ge dem ökad livskvalitet. Med hjälp 

av att kunna läsa, skriva och räkna öppnas fler möjligheter för dem och för samhället. 

Forskning vi presenterar visar också hur betydelsefullt det är att barn upplever trygghet 

med sin rörelseförmåga för att må bra i sin självkänsla (Grindberg & Jagtøien 2000, Auoja 

et al 2001, Öhman 2009). När allt fler barn i samhället visar symptom på stress och ohälsa 

ger det indikationer på att något måste förändras. Genom att erbjuda barn 

utomhusupplevelser i naturmiljö kan dessa faktorer dämpas (Ekvall 2012). 

6.2 Metoddiskussion 

Resultatet från vår studie kan inte anses överförbart till förskolor i allmänhet, eftersom 

verkligheten uppfattas på olika sätt av olika människor och denna studie presenterar 

reflektioner hos de intervjuade förskollärarna utifrån deras upplevelser, erfarenheter och 

iakttagelser. 

 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där öppna frågor 

ställts till förskollärarna (Johansson & Svedner 2004). Beroende på hur bekväma de 

intervjuade förskollärarna upplevde intervjusituationen, hur vi ställt frågor och 

följdfrågor och hur dessa har uppfattats av förskollärarna har påverkat vilka svar vi fått. 

Intervjusvaren skulle kunna sett annorlunda ut om vi hade haft ett annat urval 

förskollärare att intervjua. Genom att till exempel intervjuat fler förskollärare eller barn, 

vårdnadshaver eller förskolechefer eller observerat verksamheters innehåll hade vi fått ett 

ökat underlag och fler perspektiv inom forskningsområdet, men på grund av 

tidsbegränsning gällande forskningen var detta inte möjligt att genomföra. En kvantitativ 

metod hade inte kunnat utvecklas på samma fördjupade sätt som en kvalitativ eftersom 
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just följdfrågor inte hade kunnat ställas (Johansson & Svedner 2004, Denscombe 2009). 

Hur intervjusvaren presenteras påverkas av hur vi valt att kategorisera och tolka dem, där 

vi försökt minska risken för missuppfattningar genom att grundligt lyssna igenom de 

inspelade intervjuerna och transkribera dem. En kvalitativ metod där vi intervjuat 

förskollärare, kategoriserat och tolkat deras intervjusvar kan anses vara ett subjektivt 

tillvägagångsätt (Kihlström 2007). 

7. Vidare forskning 

I vår studie har vi uppmärksammat att fler frågor väckts, där vidare forskning hade varit 

intressant. Ska barn erbjudas individuellt anpassade rörelseaktiviteter tidigt i livet? De 

studier vi synliggjort visar att medveten rörelseaktivitet gynnar barnens rörelseutveckling 

och kognitiva lärande. När vår studie visar hur betydelsefull rörelseutveckling är för barns 

kognitiva lärande skulle det vara intressant att fördjupa sig i varför inte barns 

rörelsebehov får större utrymme och uppmärksamhet inom utbildningsväsendet, såväl 

inom förskollärarprogram som inom förskolan. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Syftet med studien är att synliggöra fem yrkesverksamma förskollärarnas inställning till 

barns rörelsebehov, hur de uppmärksammar betydelsen av barns rörelseaktiviteter för 

deras kognitiva lärande och hur de arbetar med barns rörelsebehov utomhus. Utifrån 

syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

Vad är förskollärarnas inställning till barns rörelsebehov? 

Vilka kopplingar ser förskollärarna mellan barns rörelseaktiviteter och barns kognitiva 

lärande? 

Hur arbetar förskollärarna med barns rörelsebehov utomhus? 

 

Intervju: 

Beskriv lite arbetsförhållanden/arbetslag/verksamhet där du arbetar? 

Vilka är din(a) utbildning(ar)? 

Har du en speciell utbildning om barn, hälsa och rörelse? 

 

Till dessa frågeställningar har vi utvecklat följande intervjufrågor: 

Vad är förskollärarnas inställning till barns rörelsebehov? 

1a. Hur ser du på (barn och) barns rörelsebehov? 

1b. Hur ser aktiviteterna ut? 

 

Vilka kopplingar ser förskollärarna mellan barns rörelseaktiviteter och barns 

kognitiva lärande? 

2a. Hur tänker du kring betydelsen av barns rörelsebehov för deras kognitiva lärande? 

Motivera svaret. 

2b. Hur tänker du gällande barn i rörelsesvårigheter? Beskriv. 

2c Hur synliggör ni kopplingar ni ser mellan barns rörelseaktiviteter och deras kognitiva 

lärande för dem? 

 

Hur arbetar förskollärarna med barns rörelsebehov utomhus? 

3a. Vilka möjligheter erbjuds de (barnen i rörelsesvårigheter) i verksamheten anser du? 

3b. På vilka sätt påverkar miljön barns rörelseupplevelser, anser du? 

3c. Vilket utrymme i verksamheten får rörelseaktiviteter utomhus, upplever du? 

3c1. Hur kommunicerar ni rörelsebehoven i verksamheten, anser du? 

3c2. Vem/vilka tar initiativ till rörelseaktiviteter utomhus, anser du? Varför är det 

så tror du? 

3d. Hur responderar barngruppen på de planerade aktiviteterna? 

3e. Hur dokumenteras rörelseaktiviteter i er verksamhet? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i studie angående barns rörelsebehov och lärande i 

förskolepedagogisk kontext 

 

Vi är två studenter, Emma Andersson och Aino Häggström, som läser 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är i slutet av vår utbildning 

och ska börja skriva på vårt självständiga arbete på grundnivå, 15 hp. 

Syftet med undersökningen är att synliggöra barns rörelsebehov och lärande i 

förskolepedagogisk kontext. 

 

Intervjuer med fem förskollärare kommer att ligga till grund för undersökningen. 

Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och sammanställas. Urvalet av 

förskollärare innebär att olika förskollärarutbildningar och antalet tjänsteår som 

förskollärare varierar. Förskollärarna tjänstgör på olika förskolor och i olika kommuner. 

Vi följer de forskningsetiska råden gällande individskyddskravet. Dessa kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: Informationskravet innebär att studiens syfte 

redovisas för deltagarna. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att 

de vill delta i forskningen och kan avbryta sin medverkan om de vill. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare och platser inte går att identifiera av någon 

utomstående och att materialet förvaras på ett sådant sätt att det bara är tillgängligt för 

oss. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som deltagarna lämnar inte får användas för 

icke-vetenskapliga syften och kommersiellt bruk. 

 

Att delta i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan närmare förklaring. 

Härmed tillfrågas du om deltagande i undersökningen. 

 

Fler frågor gällande studien kan lämnas av oss: 

 

Emma Andersson tel 

Aino Häggström tel 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emma och Aino 

 


