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Engelsk titel: Children´s movement in Preschool activities 
How movement activities are integrated into preschool according to perceptions of 

preschool teachers 

 

Abstrakt 
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om varför det är viktigt att barn får 

delta i olika rörelseaktiviteter på förskolan. Uppsatsen kommer bland annat att lyfta hur 

förskollärare tänker kring rörelse, vilka former av rörelse som integreras samt vilka 

förutsättningar pedagogerna upplever att de har när det gäller att erbjuda barnen olika 

rörelseaktiviteter. Studien har genomförts med en induktiv kvalitativ forskningsmetod, 

genom intervjuer av förskollärare. De intervjuade har valts ut efter i vilka miljöer deras 

förskoleverksamheter är belägna. Miljöerna varierar från stadskärna till glesbygd. 

Studien ses som småskalig då endast ett fåtal personer ingår. 

 

I den litteratur och den forskning vi tagit del av är det återkommande temat att rörelse är 

bra för hela kroppen och främjar både den motoriska utvecklingen, hjärnans utveckling 

samt hälsan. Forskningen visar att barn behöver få träna sin motorik för att utveckla 

motoriska grundformer såsom att krypa, springa, balansera m.m. och få ett 

automatiserat rörelsemönster. Ju mer automatiserat deras rörelsemönster är, ju mer 

underlättar det för dem att kunna koncentrera sig på att klara av att utföra en aktivitet 

och kunna delta i lek och umgås med sina kamrater. Även en god fysik kan påverka om 

barnet orkar vara med och leka fysiska lekar såsom tafattlekar och fotboll. Barns 

motoriska utveckling gynnas om de får vistas i varierande miljöer där de får utmanas i 

sin motoriska träning. De får uppleva och lära med hela kroppen och alla sina sinnen. I 

studien framgår att förskolor erbjuder barnen rörelseaktiviteter som främjar barns 

motoriska utveckling. I resultatet framgår att samtliga respondenter ser rörelse, motorik, 

lärande och hälsa som en helhetsbild, dock med fokus på hälsa och livsstil, något som 

speglar samhället idag. Forskning visar att en livsstil där rörelse ingår gärna kan 

planteras hos barn i tidig ålder, en aspekt som även respondenterna nämnde. 
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Tack  
Vi vill tacka samtliga förskollärare som medverkat i vår studie. Vi vill även rikta ett 

stort tack till våra familjer som funnits för oss och bidragit med omtanke, tålamod, 

support och tid.  
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1 Inledning 
Matti Bergström, professor emeritus i fysiologi, har i ett uttalande konstaterat följande 

citat:  

”Vill du ha klokare ungar ska du skicka dem till idrottsplatsen.  

Det är en väl dokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar  

inlärningen hos både barn och vuxna. Nedskärningarna  

kommer med all säkerhet att synas både i skolframgångarna  

och i folkhälsostatistiken.” (Riksidrottsförbundet, 2009) 

 

Under vår utbildning till förskollärare har vi tagit del av flera studier som visar hur 

betydelsefull rörelse är för hälsan och för barns motoriska utveckling. Några av dessa 

rapporter redovisas i Rör dig - Lär dig av Ericsson (2005) samt genom Idrottshögskolan 

i Stockholm där bl.a. Engström (2004) har gjort studier inom idrott och hälsa. Det är 

allmänt känt att rörelse  minskar risken för t.ex. övervikt, diabetes och hjärtsjukdomar. 

Osnes, Skaug och Eid Karrby (2012) menar att förskolan har ett stort ansvar över att 

barn utvecklar en bra livsstil genom den mat och de rörelseaktiviteter som erbjuds för 

barnen. Vid varje terminsstart görs en grovplanering  över verksamheten där även 

rörelse bör planeras in för att inte prioriteras bort. 

 

Vi har olika förutsättningar att lära och speciellt yngre barn har svårt att bara sitta stilla 

och ta till sig ett lärande. De behöver få delta i aktiviteter där rörelse ingår för då kan det 

underlätta för dem att delta och situationen blir inte en tråkig och jobbig stund med 

tillrättavisande om att sitta stilla. Många barn behöver också få uppleva med alla sina 

sinnen,  för att lättare ta till sig ett lärande. Det är genom kroppen och rörelserna som 

barn lär känna sig själva och omvärlden (Osnes et al., 2012). Upplevelsen av att 

behärska sin kropp medverkar till en positiv självuppfattning. En god fysisk och 

motorisk förmåga är inte minst av betydelse, och ibland t.o.m. en förutsättning för att 

kunna delta i förskolans och skolans undervisning på ett tillfredsställande sätt. Det kan 

krävas en god motorik, ork och kraft för att delta i de aktiviteter och lekar som erbjuds i 

förskolan. Rörelseaktiviteter främjar hälsa och fysisk kapacitet under uppväxtåren. 

Motorik, koordination och kroppsuppfattning är temaområden som lätt förknippas med 

hälsa, vilket förskolorna har en central roll i genom ett hälsofrämjande arbete. WHO 

definierade begreppet hälsa 1948 enligt följande citat:  

 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 2016)  

 

Vid regelbundet utövande av rörelseaktivitet kan koncentrationsförmågan öka. Det visas 

till exempel i det så kallade Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003). Stresshormonerna som 

finns i blodet kan, med hjälp av lätt rörelseaktivitet och vila, minska 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Med hjälp av rörelseaktivitet byggs skelettets hållfasthet 

upp. Om barn tränar, bygger de upp ett starkt skelett med en högre bentäthet. Det finns 

även psykologiska effekter av rörelseaktivitet som minskad stress samt ett ökat 

självförtroende vilket ger en bättre/lättare kontakt med andra människor. Med hjälp av 

rörelse kan man även träna upp både balansen och koordinationsförmågan 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Osnes et al. (2012) tar upp att rörelse är kroppsliga lekar 

och övningar och att rörelse uppstår av ett samspel mellan flera av kroppens olika delar, 

bland annat hjärnan, nervsystemet och musklerna. Det är inte endast det fysiska som 

avgör hur en person utför en rörelse. Personens motivation och självuppfattning är 

också viktiga aspekter till rörelse och motorik (Osnes et al., 2012). En upplevelse av att 
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bemästra en färdighet är, anser Osnes et al. (2012), är direkt avgörande för barnens 

engagemang och motivation till att delta i kroppslig lek.  

 

I förskolans styrdokument står att  

 

“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” (Lpfö 98, rev. 16, s.9).  

 

På förskolorna erbjuds barnen olika former av lek som främjar detta. Det kan vara i 

planerade former såsom promenader, sällskapslekar, vistelse i idrottshall och i naturen, 

hinderbanor på förskolan m.m. och i oplanerade former som olika bollspel, lekar, att 

gunga och cykla m.m. 

 

Vi upplever att samhället idag ser lite annorlunda ut än för ett antal år sedan då barn på 

ett annat sätt hade ett mer naturligt förhållande till bland annat naturen och skogen. Idag 

bor många barnfamiljer i städer vilket medför att barn inte på samma sätt kan vara ute 

och leka fritt (Szczepanski, 2007). Det är mer trafik och även större vägar i anslutning 

till bostadsområdena som bidrar till att dagens barn inte har samma möjlighet att vara 

ute och leka på gatorna. Ofta finns lekplatser och/eller parker i närheten av 

bostadsområden och i dessa kan barn leka och utvecklas. På lekplatserna finns ofta 

klättermöjligheter, gungor, rutschkanor m.m. där barnen kan öva sin motorik. 

Redskapen som finns på lekplatser är dock ofta utformade så att det inte går att variera 

aktiviteterna så mycket för att stimulera barns kreativitet. I parker finns många 

möjligheter att ha olika bollekar och andra lekar. Många gånger har skog tagits ner till 

förmån för ny bebyggelse men till nackdel för barns möjlighet att på ett enkelt och 

naturligt sätt leka i skogen. Att många idag har längre till skog och natur innebär att 

man måste transportera sig till skogen på ett eller annat sätt vilket bidrar till t.ex. mer 

barnvagn- och bilåkande. Barn och ungdomar tillbringar även mer och mer tid framför 

olika skärmar, det är mycket data- och TV-spel, vilket innebär mer stillasittande 

aktiviteter för barnen. Idag finns en utbredd oro över barn och ungdomars ökade 

stillasittande. Studier visar att övervikt hos barn ökar (Riksidrottsförbundet, 2017). Det 

är inte bara föräldrar som oroar sig utan även forskare, läkare och lärare som ser 

följderna av för mycket stillasittande. 

 

I läroplanen står det att “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling,” (Lpfö 98, 

rev 16, s 11). Mellan förskolor finns stora variationer för hur rörelse planeras in och 

utförs. De förskolor som har tillgång till idrottshall eller rörelserum har möjlighet att 

erbjuda barn olika rörelseaktiviteter och motorikträning i planerad form. Rörelse 

inomhus i egna lokaler kan begränsas av olika anledningar, såsom trånga rum, många 

barn, ljudvolym m.m. De flesta förskolor har möjlighet att erbjuda barnen 

rörelseaktiviteter också utomhus, både planerad och spontan. Om och hur rörelse 

planeras in i förskolans verksamhet handlar mycket om vilket intresse som finns hos 

pedagogerna; på de förskolor där det finns intresse hos pedagogerna för t.ex. sång, 

musik och dans förekommer det oftare rörelselekar, upplever vi.  

 

Förskolechefer ska vara beredda på att ge förskolepersonalen den kompetensutveckling 

de behöver för att kunna erbjuda barnen rörelse på förskolan. Utbudet av utbildning 

varierar, men kommunen/regionen erbjuder oftare andra former av utbildningar till sin 

personal än just om rörelse, har vi erfarit, som t.ex IKT-utbildningar. En vanlig 
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uppfattning hos pedagoger verkar vara att det inte finns tillräckligt med tid för att 

planera in rörelseaktiviteter. Det är många områden som ska integreras i verksamheten 

och då är det ofta något annat som prioriteras.  

 

Vi reflekterade under våra VFU-perioder, på olika förskolor och i förskoleklass, över att 

rörelse inte är en prioriterad planerad aktivitet, trots att livsstil och hälsa är ett aktuellt 

ämne. Situationer med organiserade rörelseaktiviteter upplevde vi som få. Vi erfor 

också att förutsättningarna för rörelseaktiviteter varierar på förskolorna i synnerhet ute- 

och innemiljöerna som är utformade och nyttjas på olika sätt. På vissa förskolor finns 

utrymme till rörelse både inom- och utomhus, medan det på andra är möblerat på ett sätt 

som förhindrar eller begränsar rörelseaktiviteter inomhus. Några av förskolorna nyttjar 

en närliggande idrottshall en timme i veckan/månaden, någon använder sig av 

gymnastikprogram såsom ”Röris” och ”Miniröris” som är ett, av ”Friskis & Svettis” 

utformat gymnastikprogram för barn, där barnen får träna hela kroppen på ett lekfullt 

sätt. Programmet är uppdelat i olika pass där kondition, motorik och koordination tränas 

till peppande snabb eller lite lugnare musik. Programmet avslutas med avslappning, 

även den till musik. Vissa förskolor går till en närliggande skog. Ibland var det rörelse 

på samlingarna som en del av aktiviteten, men vanligast var att där inte fanns något 

inslag av planerad rörelse alls (vår upplevelse). I övrigt saknade vi också en diskussion 

om rörelse och dess betydelse. Vi upplevde att det i varje barngrupp finns barn som har 

svårt att sitta stilla och vara uppmärksamma och koncentrerade. Vi såg också att ett eller 

flera barn hade svårt att delta i olika samlingar eller aktiviteter som krävde 

koncentration av något slag. Vår upplevelse är att många barn har lättare att koncentrera 

sig på aktiviteten de är med i om de har fått vara fysiskt aktiva eller att de får röra på sig 

som ett inslag i aktiviteten.  

 

När nu rörelse är ett så betydelsefullt inslag i förskolans verksamhet, vill vi få kunskap 

om hur rörelse kan integreras i verksamheten på ett sätt så att barnen ges möjlighet att 

träna och utveckla sin motoriska förmåga. Behövs utrustning och speciella lokaler och 

hur arbetar förskollärare med rörelse i förskolan? Vi vill i den här studien undersöka 

förskollärares tankar om rörelse för barn och vilka former av rörelse som erbjuds i 

förskolans verksamhet. Vi vill även undersöka vilka förutsättningar som ges 

förskollärarna för att kunna erbjuda barnen rörelse. För att kunna genomföra studien 

valde vi intervjun som en kvalitativ undersökningsmetod.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om betydelsen av rörelseaktiviteter 

för barn i förskolan. Uppsatsen kommer bland annat att lyfta vilka förutsättningar 

pedagogerna upplever att de har när det gäller att erbjuda barnen rörelseaktiviteter och 

vilka olika former av rörelse som integreras i förskolans verksamhet. 

 

Frågeställningar: 

• Hur tänker förskollärare kring barns rörelse i förskolans verksamhet. 

• Vilka former av rörelse integreras i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? 

• Vilka förutsättningar nämns av förskollärarna för att erbjuda barnen 

rörelseaktiviteter på förskolan? 
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2 Tidigare forsking 
I kommande kapitel kommer vi att beskriva begreppen rörelse och motorik i förhållande 

till den motoriska utvecklingen och hur barn lär genom rörelse. Vi kommer också att ta 

upp olika rörelseformer som kan förekomma i förskolans verksamhet samt olika 

förutsättningar för att förskollärare ska kunna erbjuda barn rörelse.  

 

2.1 Förskolans verksamhet 

Förskolans verksamhet utformas i förhållande till läroplanen för förskolan samt olika 

regler och rutiner, kommunikation och planering. Ett nära samarbete med 

vårdnadshavare är också en viktig del i förskolans verksamhet. Förskolans verksamhet 

ska dessutom vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att 

innehållet ska förankras i forskning, systematiskt dokumenteras och reflekteras över och 

kritiskt granskas (Sverige 2017).  

 
2.1.1 Om rörelse i förskolans läroplan 

Innehållet i förskolans verksamhet bygger på riktlinjer som finns i olika styrdokument 

utformade dels på nationell nivå dels i respektive kommun/region. I läroplan för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 16) finns angivet att varje barn ska ges möjligheter till 

välbefinnande och utveckling. I Läroplanen finns också riktlinjer över vad förskollärare 

respektive förskolechef ansvarar för. Det är chefens ansvar att ge förskolläraren 

förutsättningar för att i sin tur kunna ge barnen “stöd och stimulans i sin motoriska 

utveckling”. (Lpfö 98, rev.16, s.11). 

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 16) står det att varje barns utveckling och lärande 

ska främjas på förskolan. Varje barn ska stöttas till att kunna fokusera, delta och 

samspela med andra och genom fysisk aktivitet stimulera både kropp och hjärna på ett 

hälsosamt sätt. Där står också att barnen ska erbjudas aktiviteter i en trygg miljö såväl 

inomhus som utomhus. Förskolans verksamhet ska vara utformad så att möjligheter för 

rörelse erbjuds barnen. I uppdragsbeskrivningen står att barn ska få möjlighet att 

kommunicera, skapa och lära genom olika estetiska uttrycksformer som sång och musik 

samt genom rörelse, dans och rytmik (Lpfö 98, rev. 16). Ett exempel på detta är att 

 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,” (Lpfö 

98, rev 16, s 10). 

 
2.1.2 Regler och rutiner 

Verksamheten på förskolan präglas av regler och rutiner så att barnets vistelse ska vara 

strukturerad och trygg med igenkänningsfaktorer. Det är både praktiska regler, sociala 

regler och regler i lekar, spel och andra tävlingar som barnen har att förhålla sig till. För 

att få en kontinuitet i verksamheten så kan vissa aktiviteter vara återkommande och 

innehållet kan upprepas på ett liknande sätt så att barnen ges möjlighet att lära. Barnen 

ska bland annat lära sig hur det fungerar vid samlingar, ut- och ingång och 

matsituationer. Barnen behöver lära sig att ta instruktioner samt få träna på turtagning. 

Även inom den så kallade fria leken finns regler. Jensen och Harvard (2009) menar att 

leken har en ram. Leken har en tydlig början men även ett tydligt slut och inom denna 

ram är det lekens regler som gäller. Upprepning är en rutin som gynnar speciellt de 

yngre barnens lärande som när de lär sig sånger och texter och sjunger samma sång om 
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och om igen. Detta gäller även den motoriska utvecklingen. När en motorisk färdighet 

ska läras in koncentrerar sig barnet på den och har svårt att tänka eller göra andra saker, 

utan vill bara klättra upp för t.ex. trappan om och om igen (Danielsson, Auoja, 

Sandberg & Jonsson. 2012). 

 
2.1.3 Kommunikation och planering 

Kommunikation har en central aspekt i lärandet så att man tillsammans, barn och 

kollegor, kan skapa förutsättningar för utveckling (Pramling Samuelsson och Sheridan, 

2006). Hur och vad vi förmedlar till barnen om varför vi ska röra oss är en viktig del i 

förskolans verksamhet. Barnen går t.ex. inte bara till skolans gymnastiksal för att lära 

känna den utan också för att vi mår bra av att röra på oss. Samarbete kring rörelse inom 

arbetslag men även inom huset ger bredare kompetens och de olika färdigheter som 

pedagogerna besitter kan nyttjas på ett sätt som gynnar alla barn.   

 

Barns utveckling och lärande behöver följas, dokumenteras och analyseras så att 

verksamheten kan utvecklas, stödja och utmana dem (Lpfö98, rev. 16). Förskolans 

verksamhet planeras, dokumenteras och utvärderas utifrån styrdokumentens 

strävansmål. Ofta görs en grovplanering för hela läsåret och sedan mer detaljerad 

planering terminsvis för att så småningom bli veckovis. Genom ett planeringsarbete kan 

pedagogerna gemensamt bestämma och forma verksamheten för att medvetet arbeta 

med rörelse (Osnes et al. 2012). I en sådan plan, vilket författarna föreslår, kan ingå 

t.ex. tema Kroppen där barnen erbjuds aktiviteter som har med hälsa, utmaningar och 

rörelse att göra. Pedagogerna kan uppleva att de inte hinner med allt de vill på ett läsår. 

Ses då rörelse som ett ämne för sig är det inte alltid lätt att motivera rörelseaktiviteter 

eftersom det anses ta tid i anspråk.  

 
2.1.4 Arbete med vårdnadshavare 

Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i förskolans verksamhet, även 

när det handlar om rörelse och barnets motorik. Det är inte bara när barnet har 

motoriska svårigheter som rörelsens betydelse ska lyftas, utan det bör göras på ett, från 

förskolan, medvetet sätt. Det vanligaste förhållningssättet på förskolorna idag är att lyfta 

ämnen som matematik, språk och naturkunskap, men rörelsen och dess betydelse bör 

också synas i dokumentation och information till vårdnadshavare. Förskolan är ett 

komplement och ett stöd till vårdnadshavarna som är huvudansvariga för sitt barns 

fostran och utveckling (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). En förutsättning är då 

att förskolan är tydlig med verksamhetens innehåll och arbetssätt så att vårdnadshavare 

och förskola kan samarbeta och ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina egna 

förutsättningar. Ericsson (2005) menar att vårdnadshavarna således har en rättighet att 

få veta även om sitt barns motoriska utveckling. Ett förslag som Ericsson (2005) ger är 

att bjuda in vårdnadshavare och låta barnen visa hur de rullar, cyklar, klättrar m.m. för 

att öppna upp för en medvetenhet hos alla berörda.  

 

2.2 Rörelse och motorik i förskolans verksamhet 

Begreppet motorik beskrivs utav Ericsson (2005) som “människans rörelseförmåga och 

rörelsemönster”. Osnes et al. (2012) menar dock att det är ett svårdefinierat begrepp 

eftersom det är många förhållanden som kan kopplas till motorik. På ett förenklat sätt 

förklarar de begreppet med utförandet av rörelser, ett samspel mellan bl.a. hjärna, 

muskel och nerv. Motorik kan betraktas i anslutning till motivation, fysisk och social 

miljö, kroppsproportioner som vikt och längd m.m. Motorik är alltså allt som har med 

rörelse att göra och kan delas in i grov- och finmotorik (Osnes et al., 2012). 
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2.2.1 Grov-och finmotorik – Vad är det? 

Grovmotoriska grundformer krypa, gå, hoppa, springa, kasta, balansera, åla, stödja m.m. 

utvecklas under förskoleåldern (Danielsson et al., 2001). Barns motoriska 

utvecklingsfas tycks följa ett liknande mönster med bestämda stadier (Ericsson, 2005). 

Grovmotorik innebär de stora kroppsrörelser som ingår i rörelseformerna krypa, 

balansera, spela boll, cykla, promenera, springa, simma m.m. (Ericsson, 2005). Med 

finmotorik menas de mer begränsade och finare rörelserna. Det kan vara att gripa/ta 

saker, skriva, sy, klippa, teckna och andra mer precisionskrävande aktiviteter med 

händerna. Till finmotoriken räknas även rörelser med ögonen och munnen. 

Koordination av öga/fot samt öga/hand är finmotoriska aktiviteter. Både grov-och 

finmotorik utvecklas från grovt koordinerade rörelser till fint koordinerade (Grindberg 

och Langlo Jagtøien, 2000). Med koordination menas att kunna samordna den 

information som kroppen får genom sinnena och samtidigt kunna anpassa sina rörelser 

till den aktuella situationen (Osnes et al., 2012).  

 

Det är en fördel för barns motoriska utveckling om utbudet av rörelseaktiviteter varierar 

så att både grov- och finmotoriska övningar ingår. Då får barnen träna på balans, 

koordination, koncentration, att följa regler m.m. och den som är stark i sin 

grovmotoriska förmåga kan då få träna på den finmotoriska och tvärtom. Osnes et al. 

(2012) tar upp att det även ställs stora krav på uthållighet och styrka i vissa kroppsliga 

lekar.  

 

2.3 Rörelse och motorisk utveckling 

Barns motoriska utveckling ansågs tidigare, följa vissa utvecklingsfaser i vissa åldrar. 

Forskare menade att barn utvecklas genom att träna en utvecklingsfas för att sedan gå 

vidare till nästa utvecklingsfas. Idag följs inte dessa utvecklingsfaser lika strikt. Bland 

annat säger läkaren Hans Forssberg (Danielsson et al., 2001) att barn har färdiga 

rörelsemönster som kan stimuleras och lockas fram med hjälp av miljön och olika 

situationer/aktiviteter. Forssberg menar att det beror mer på miljön än ett barns ålder 

vad barnet klarar av. Barn utvecklar de grovmotoriska grundformerna genom träning 

och rörelseerfarenheter i sina lekar.  

 

Då ett spädbarn bärs överförs rörelserytmer till barnet och genom att parera och 

balansera lär sig barnet grunderna till kroppsbehärskning (Wigert, 1982). Då barnet blir 

lite äldre hissas det, får rida på knäet, blir snurrade m.m. samtidigt som rim och ramsor 

används. Barn använder sig av rörelse för att uttrycka sinnesstämningar och känslor. 

Barn tar sig gärna fram genom att skutta, hoppa, snurra, klättra och dansa. Detta är en 

nödvändighet för den motoriska utvecklingen och stimulerar iakttagelseförmågan 

(Wigert, 1982). Barns intellektuella förmåga är beroende av den motoriska förmågan 

och även barnets jag- utveckling bygger delvis på rörelseförmågan. För barnet kan en 

positiv självuppfattning om vad det klarar av, bidra till att våga delta och prova nya 

utmaningar. De barn som har ett positivt förhållande till sin kropp och kan använda 

kroppen i olika sorters lekar, har bra möjligheter att samspela med miljön de lever i och 

kan lita på sin kropp. Barn som är osäkra i sin motorik blir lätt uteslutna ur leken 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Den motoriska förmågan kan således påverka hur 

barnet trivs samt förmågan att umgås med andra i lek och i undervisningssituationer 

Osnes et al. (2012). Barn som får utlopp för sitt rörelsebehov genom lek blir mer 

koncentrerad och motiverad till inlärning, en positiv effekt som främjar lärandet 

(Danielsson et al. 2001). 

 



  
 

8 

2.3.1 Ett automatiserat rörelsemönster 

Barn behöver automatisera sina rörelsemönster, de grovmotoriska grundformerna. Med 

automatiserad menas att en rörelse eller färdighet är ordentligt inlärd, d.v.s. barnet 

behöver inte koncentrera sig på själva kroppsrörelsen eller rörelsemönstret som uppstår 

vid t.ex. när man går eller springer (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Är inte 

rörelsen automatiserad måste barnet ges möjlighet att träna på sin grov- och finmotorik. 

Danielsson et al. (2001) beskriver att när barns rörelsemönster blir automatiserat kan de 

lägga sin energi på att t.ex. delta i den lek som pågår. Ericsson (2005) menar att barn har 

en tendens att söka sig till aktiviteter där de kan utmana sig själva i nya motoriska 

färdigheter. Författaren menar också att barn har en spontan lust att träna nya 

färdigheter tills de är automatiserade. 

 

Det är inte bara i rörelseleken som den motoriska förmågan är en viktig del, utan det 

kan också gälla i olika spel, tävlingar, idrotter eller andra aktiviteter. Då kan det också 

vara att följa regler, ha fokus på sin egen insats eller på varandra samt om turtagning. 

Förmågan att kunna koncentrera sig på det som just sker blir betydelsefullt, vilket en 

god motorisk förmåga bidrar till (Danielsson et al., 2001). Vygotskij och Piaget ansåg 

att både barnets inre föreställningar och dess yttre perception bygger på barnets tidigare 

motoriska aktivitet. Barnets rörelseerfarenhet ger ett annat innehåll i rumsuppfattning 

och hur de kan använda sina krafter (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000) (se vidare 

kapitel 3). Frostig (1906-85) hävdade att den motoriska och den intellektuella förmågan 

ömsesidigt är beroende av varandra (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000).  

 

2.4 Rörelse och lärande 

Danielsson et al. (2001) poängterar att det är viktigt att man har en helhetssyn när det 

gäller barns utveckling och lärande. Barn utvecklas fysiskt samtidigt som de utvecklar 

sina sensomotoriska, emotionella, sociala och kognitiva kompetenser. Författarna visar 

att barn utvecklar sin kroppsmedvetenhet genom utvecklandet av de motoriska 

grundrörelserna. Vi lär oss på olika sätt och barn behöver få delta i lustfyllda lekar och 

rörelseaktiviteter där de kan utmana sig själva och sin kropp. Barn lär med hela 

kroppen, inte bara med huvudet. Genom rörelseerfarenheter där de får röra sig och 

uppleva med sin kropp och sina sinnen lär de känna sig själva och världen omkring sig 

(Osnes et al. 2012).  

 

En god motorisk förmåga har betydelse för barns lärande och koncentration då den kan 

ligga till grund för hur barnet kan delta i lek och undervisning. Barns förmåga att kunna 

koncentrera sig är av vikt i flera olika aktiviteter. Det kan t.ex. handla om att ha fokus 

på kompisar i både tävlingar, spel och lek, i samlingar samt för att lära sig räkna, skriva 

och läsa (Ericsson, 2005). Barn har ibland dock svårt att hålla koncentrationen en längre 

tid på en specifik aktivitet eller händelse. Enligt Ericsson (2003) kan 

perceptionssvårigheter, problem med att samordna och tolka sinnesintryck, leda till att 

barnet får svårt att uppfatta och förstå och verkar okoncentrerad. Det finns alltså många 

fördelar för koncentration och lärande att regelbundet få utöva 

rörelseaktiviteter  (Hansen 2016). 

 

2.5 Former av rörelse i förskolans verksamhet 

I följande kapitel redogörs för rörelseaktiviteter både utomhus och inomhus, planerade 

såväl som oplanerade. Kapitlet tar upp olika former av lek och spel samt idrott som 

bollspel, dans, gymnastik, barnyoga och barnmassage. 
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2.5.1 Planerade/oplanerade rörelseaktiviteter  

Med planerad rörelseaktivitet avser vi aktiviteter som idrott, dans, gymnastik eller 

rörelselekar både inomhus och utomhus, som styrs av pedagoger.  I de oplanerade 

aktiviteterna leker barnen friare, d.v.s. de hittar på lekens gång efter hand som den 

pågår. Ibland genomförs olika koncentrationskrävande, planerade eller oplanerade, 

tävlingar eller spel. Promenader i närmiljön eller till förutbestämda ställen kan också 

vara en form av både planerade och oplanerade rörelseaktiviteter. Rörelse planeras och 

organiseras i förskolans verksamhet oftast med syfte att barnen ska få prova och lära sig 

motoriska färdigheter (Ericsson, 2005). Barn kan träna sina motoriska färdigheter i olika 

estetiska uttryck samtidigt som de utforskar och experimenterar i andra ämnen. Olika 

estetiska områden kan hjälpa barn att förstå både vetenskapen men även andra ämnen 

som finns som målområden inom förskolans verksamhet. Genom exempelvis dans kan 

barnen få möjlighet att få viss förståelse för vinden (Winner, Goldstein och Vincent-

Lancrin, 2013). 

 

Rörelse med barnen kan även planeras in i övergångarna mellan olika aktiviteter, enligt 

Wadsworth, Robinson, Beckham och Webster (2011). I stället för att bara låta barnen 

vänta på sin tur att t.ex. gå in efter utevistelse, kan rörelselek erbjudas under väntetiden. 

Författarna menar att barn i åldern 3-5 år behöver delta i minst 60 minuters planerad 

rörelseaktivitet dagligen samt ha oplanerad rörelseaktivitet från 60 minuter upp till flera 

timmar dagligen. De anser även att 60 av dessa 120 minuter behöver användas till sådan 

aktivitet som motsvarar en rask promenad när det gäller ökad andning och 

hjärtfrekvens. 

 
2.5.2 Lek/spel 

Stenberg (2007) definierar begreppet lek som synonymt med sysselsättning och menar 

att det är barnets vanligaste och viktigaste sysselsättning. “Den är instinktivt barnets 

främsta medel för utveckling och inlärning” (Stenberg, 2007:12). Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) beskriver att barn testar sina fysiska färdigheter genom leken och att de 

även påverkas emotionellt. Barnen utmanas både språkligt, socialt, intellektuellt och 

fysiskt/motoriskt i leken.  

 

Barn deltar i många olika sorters lekar, spel och tävlingar. Det kan handla om fri lek, 

sällskapsspel, organiserade rörelseaktiviteter, fotboll, springtävlingar, cykelrace m.m. 

där de kan gynnas av att ha både en god fin- och grovmotorik. Barn lär av varandra och 

lär tillsammans först och främst i leken (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 

2003). När barn leker kan de utveckla tankar om delaktighet, inflytande och rättigheter. 

Deltagande i lek och spel handlar ofta också om att kunna delta i ett socialt samspel 

(Osnes et al. 2012). Det kan vara att följa regler och vissa olika moment i spel och 

tävlingar, vänta på sin tur, ta instruktioner m.m. Det ställs krav på att barnen har en bra 

koordination av öga-hand och att de har en god finmotorik för att kunna flytta 

spelpjäser. Det ställs även krav på att kunna koncentrera sig på sin egen insats och/eller 

på med- eller motspelares insatser samt att ha en fysik och motorik som gör att ett 

deltagande är möjligt och tillfredsställande. Tärningsspel kan varieras så att barnen får 

möjlighet att själva agera spelpjäser och gå så många steg som tärningen visar för att få 

röra på sig. 

 

En del av barns lek är fri lek, alltså inte organiserad av vuxna. Den pågår både utomhus 

och inomhus när barnen leker ensamma eller tillsammans med andra barn, men kan 

också ske tillsammans med vuxna (Osnes et al. 2012). Grindberg och Langlo Jagtøien 
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(2000) menar att barnets värld och dess kropp aldrig är helt skilda åt och att barnet helt 

behärskar sin kropp och rörelseförmåga om leken finns tillgänglig på alla plan. Leken i 

sig är målet och träning av sina kroppsliga färdigheter är något som sker omedvetet hos 

barnen (Osnes et al., 2012).  

 
2.5.3 Idrott/rörelse 

Olika fysiska kroppsövningar bidrar till förbättrad kondition och kraft, men handlar 

också om att ha roligt och må bra. Flera studier visar att det finns flera viktiga aspekter 

inom rörelseaktiviteter som även kan kopplas till hälsa. Det kan vara både att minska 

den stress som kan finnas hos barn samt att stärka hjärtat (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Några former av idrott kan vara bollsporter, dans och gymnastik. Idrott kan ses som en 

blandning av lek och spel. Även barnyoga kan ses som en form av rörelseaktivitet. 

 
2.5.3.1 Bollspel 

Lekar med boll är något som de flesta barn gillar och som lockar till aktivitet 

individuellt eller tillsammans med andra barn och vuxna, enligt Stenberg (2007). 

Författaren anser att boll är ett av de vanligaste lekredskap som barn använder sig av, 

men som kräver en god motorisk förmåga. Det är inte bara uthållighet som krävs när  

bollen ska fångas, rullas, kastas eller sparkas, utan även en öga-hand- och öga-

fotkoordination, samtidigt som eventuella regler ska följas (Osnes et al. 2012).  

 
2.5.3.2 Dans 

Enligt Nationalencyklopedin definieras dans med “rörelser till rytm och melodi, 

rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum”. 

(Nationalencyklopedin, 2017-08-08).  

 

När det spelas musik uppstår det ibland spontandans bland barnen men dans kan också 

vara en planerad aktivitet som en pedagog håller i. Genom dans kan barnen få möjlighet 

att öva och förbättra sin motorik liksom att öva sig i att uttrycka sig i ett estetiskt 

uttryck. I dansen får barnen uppleva gemenskap utan att behöva tävla, de får utveckla 

sitt sinne för ljud och rytm, får ett bättre kroppsspråk, får möjlighet att ge uttryck för 

sina känslor och tankar. I dansen utvecklar barnen även rörelsesinnet och bygger upp en 

stark kropp (Wigert, 1982). Winner, Goldstein och Vincent-Lancrin (2013) framhåller 

dessutom att sociala färdigheter tränas som empati, självförtroende och kommunikation 

och att samarbete kan utvecklas genom dans. Danslekundervisning kan delas in i tre 

olika stadier. Det första är övningar för att öka kroppsmedvetenheten, i det andra stadiet 

används övningar som ökar rumsmedvetenheten och i det tredje stadiet används 

övningar för att ge barnen redskap till uttrycksmässiga aspekter (Wigert, 1982). I dans 

finns även möjlighet att integrera barns fantasi. I dansen kan man till exempel gestalta 

hur vinden blåser i träden, hur vattendropparna hoppar, hur en fjärilslarv rör sig.  

 
2.5.3.3 Gymnastik 

Nationalencyklopedin definierar begreppet gymnastik med “systematiskt valda och 

kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan 

fysiskt och psykiskt”. (Nationalencyklopedin, 2017-08-08).  

 

I dans men även i gymnastik får barnen möjlighet att träna sin koordination. Gymnastik 

i förskolan är en styrd aktivitet och kan innebära olika grovmotoriska rörelser som 

barnen får öva sig i. Det kan vara olika typer av redskapsbanor, gymnastikrörelser för 

barn, lekar som främjar den motoriska utvecklingen. Inom begreppet gymnastik finns 

mycket att använda sig av i förskolan. En aktivitets- eller hinderbana hjälper barnen att 
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öva grundformerna och stimulerar olika sinnen. Inom gymnastiken kan man utveckla, 

träna och skapa förståelse för bland annat koordination, avslappning, samarbete, 

automatisering och perception (Danielsson et al, 2001).  

 
2.5.3.4 Barnyoga och barnmassage 

Förskolebarn kan känna stress då det händer mycket under ett barns vardag (Ellneby, 

2010). Barnet träffar många olika vuxna och ännu fler barn under sin dag på förskolan 

vilken kan orsaka stress hos barnet. Ellneby (2010) menar att det finns olika sätt att 

hjälpa barnen att komma ner i varv, som barnyoga och barnmassage. Barnyoga, kan 

hjälpa de barn som har svårt att slappna av och är oroliga så att de lättare kan slappna 

av. Barnyogan hjälper även barnen till en bättre koncentration och att de har lättare att 

lära sig. Författaren beskriver också att beröringen i barnmassage skapar trygghet och 

lugn och kan även påverka nervsystemet så att det skapas förutsättningar för inlärning. 

Det finns dock farhågor mot yoga inom förskolans och skolans värld då denna ibland 

anses vara knuten till religiösa sammanhang och förskola och skola ska vara fria från 

religiösa inslag (Löfqvist, 2013).  

 

2.6 Förutsättningar för rörelseaktiviteter i förskolans verksamhet 

Många olika förutsättningar påverkar hur förskolorna erbjuder barnen rörelseaktivitet. 

Följande kapitel tar upp olika praktiska förutsättningar såsom miljö, utbildning och 

pedagogers förhållningssätt.  

 
2.6.1 Utveckling: Hur miljön påverkar rörelseaktiviteter 

Miljön på förskolor har stor betydelse för hur rörelseaktiviteter kan erbjudas barnen. 

Osnes et al. (2012) menar att det behövs variation i den fysiska miljön för att främja 

barns kroppsliga lekar. När det gäller ute-och innemiljö är det viktigt att se helheten och 

att de båda miljöerna kompletterar varandra (Grindberg och Langlo Jagtøien 2000). 

Barns lekar påverkas och förändras beroende på vilken miljö de befinner sig i och en 

utemiljö erbjuder andra utmaningar att ta tillvara på än vid lek inomhus (Barr, Nettrup 

& Rosdahl, 2011). Utomhus har oftast barnen större möjligheter att delta i rörelselekar 

som innehåller hög fart och som kräver stort utrymme än inne på förskolan. Dock kan 

lugnare aktiviteter som åla, krypa, smyga, balansera genomföras inomhus. Enligt Osnes 

et al. (2012) är ett inlyssnande från barnen en viktig aspekt att ta hänsyn till när det 

gäller den fysiska miljön. Vad inbjuder miljön till för lek? Vissa har även tillgång till 

idrottshall, där det går att erbjuda barnen en annan typ av rörelse än inne på förskolan. 

Närmiljön kan också bestå av t.ex. skog, parker och lekplatser (Ericsson, 2009). Vissa 

förskolor har inte möjlighet att erbjuda barnen sådana miljöer. De kan ha en liten gård, 

ibland ingen alls, och ingen möjlighet att gå till en skog eller en park. Ibland finns det 

möjlighet att ta sig med buss, men ekonomi kan begränsa detta, liksom 

säkerhetsaspekter. För att lämna den tydligt avgränsade förskolegården ställs det högre 

krav på pedagogers egna trygghet och mod. På förskolegården har pedagogerna en 

bättre överblick över barnen vilket är svårare att ha i ett område där det inte finns de 

tydliga avgränsningarna (Ericsson, 2009). 

 

Eftersom rörelsen begränsas lite mer inomhus så passar det alldeles utmärkt att flytta ut 

lärandet, anser Szczepanski (2007), en av åtta författare till boken Utomhuspedagogik 

som kunskapskälla. De lyfter utomhuspedagogiken från olika perspektiv, som ett 

arbetssätt att förhålla sig till i ett kreativt lärande i ett samband mellan lärande, lek och 

hälsa. Med en utomhuspedagogik erbjuds barnen att uppleva och lära med hela kroppen 

(Szczepanski, 2007). Barns utevistelse kan påverkas av pedagogernas förhållningssätt. 

Om osäkerhet finns hos pedagogerna med utomhuspedagogik så kanske den sker mer 
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sällan. Hela arbetslaget spelar roll för verksamhetens kvalitet eftersom större 

möjligheter att ta tillvara varandras kompetenser ges (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011). 

Det är ofta lätt att anpassa aktiviteterna efter barnens förmågor vid vistelse i naturen. I 

t.ex. skogen finns olika stora stenar som barnen kan klättra på, de kan gå balansgång på 

nedfallna träd eller att bara gå i blåbärsriset kan räcka för de yngre barnen. Lek i en 

kuperad miljö ger bra träning för grovmotorik och balans utan färdiga material och 

redskap. Genom att använda sig av naturen stimuleras hela kroppen i ett växelspel 

mellan upplevelse och reflektion. När vi tittar på människors förhållande till naturen 

idag känns det inte lika självklart som det gjorde förr i tiden då vi använde oss av 

naturen dagligdags. Idag är naturen något vi aktivt söker upp och då ska den helst 

uppfylla vissa kriterier som socialt umgänge, utmaning och motion (Ericsson, 2009). 

Om vi kan ge barn lärande upplevelser i naturen kan vi ge barnen varaktiga kunskaper. 

Upplevelser berör ofta hela människan, där både sinnen, värderingar, känslor och tankar 

berörs. De vuxna runt barnet är viktiga utmanare och medupptäckare. I en 

uteverksamhet kan det vara lättare att motivera barnen att delta eftersom naturen 

inbjuder till så många olika slags lek (Ericsson, 2009). Det blir ofta mer lek och mindre 

konflikter när barnen har större utrymme att leka på. Barn deltar i många olika former 

av lek under sin dag på förskolan. Den lek som barn deltar i på förskolan innehåller ofta 

färdiga leksaker och material, men de deltar även i lek utan färdiga leksaker eller andra 

redskap. Både den fria oplanerade leken och den styrda planerade leken kan pågå utan 

eller med endast lite utrustning. Osnes et al (2012) beskriver olika lekformer och i t.ex. 

sällskapslekar som ringlekar, tafattlekar, kurragömmalekar m.m. ingår inget material, 

men ställer krav på styrka och uthållighet. Dessa lekar kräver heller inga speciella salar 

eller lekplatser, liksom vissa sång-, dans- och klapplekar, bollekar m.m. När det gäller 

tillgång till material och redskap har förskolorna olika förutsättning för t.ex. inköp. För 

de förskolor som har tillgång till idrottshall finns ofta stor variation av tillgängligt 

material. Vanligt är dock att det finns tillgång till cyklar, klätterställningar, något att 

balansera på och gungor.  

 
2.6.2 Förskollärarnas utbildning 

Det är förskolechefen som ansvarar för personalens kompetensutveckling “personalen 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter.” (Lpfö 98, rev. 16, s.16).  

 

Utbildning och fortbildning är aspekter som påverkar hur och om rörelse för barn 

integreras i verksamheten. För att främja barns motoriska utveckling är det viktigt att 

förskollärare har kunskap om hur barn utvecklas fysiskt samt barns motoriska 

utvecklingsgång (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). De behöver också ha kunskap 

om vilken betydelse sinnena har för rörelse och hur man kan integrera sinnena och 

motoriken. Det är även viktigt att förskollärare ser sambandet mellan motorik och 

lärande. (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000).  

 

De flesta förskollärare får kompetensutveckling i form av vidareutbildningar inom 

matematik och läs- och skrivämnen, men hur ser det ut när det gäller barns motoriska 

utveckling och olika former av rörelseaktiviteter? ”Friskis & Svettis”, en nationell 

idrottsförening, har utbildningar inom miniröris, men Wadsworth et al. (2011) anser att 

många förskollärare idag inte har tillräckligt med utbildning i skapande av planerade 

rörelseaktiviteter. Ericsson (2005) tar upp att ett sätt för förskollärare att få utbildning 

inom barns motoriska utveckling kan vara att genom studiecirklar läsa och diskutera 

litteratur inom ämnet. Författaren menar dock att det inte räcker med teoretisk 
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utbildning för pedagogerna utan denna måste kompletteras med rörelseaktiviteter där de 

får prova och uppleva, precis som barnen, med sina egna kroppar.  

 

2.6.3  Förhållningssätt i förhållande till rörelse 
Pedagogernas förhållningssätt är en viktig aspekt för rörelseaktiviteter. Här spelar, inte 

bara deras synsätt på rörelse roll, utan även arbetssättet gällande möblering och 

inredning (Osnes et al. 2012). Hur pedagoger väljer att arbeta och använda sig av miljö 

och material påverkar och är en betydelsefull förutsättning för att möjliggöra 

rörelselekar (Ericsson, 2009).  

 

2.7 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Ett genomgående inslag i forskningsresultaten är att barn i förskoleåldern behöver få 

delta i olika lekar och aktiviteter i varierande miljöer. Detta för att få möjlighet att träna 

och utveckla sina motoriska färdigheter. En helhetssyn på rörelse, motorisk utveckling, 

lärande och hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom barn lär och utforskar 

med hela kroppen. I analysen kopplas de intervjuade förskollärarnas uppfattningar med 

forskning främst kring de centrala begreppen rörelse och motorisk utveckling, motorik 

och lärande, hur miljön påverkar barns möjligheter till rörelseaktiviteter. 

 

3 Teoretiskt ramverk och teoretiska begrepp 
Det sociokulturella perspektivet kommer ursprungligen från Vygotskijs (1896-1934) 

arbeten om lärande, utveckling och språk (Säljö, 2012). I det sociokulturella 

perspektivet ses människan både som en biologisk varelse men även ur ett kulturellt 

perspektiv. I den sociokulturella traditionen finns det grundläggande begreppet 

mediering vilket innebär att människor använder sig av verktyg eller redskap för att 

förstå sin omvärld och agera i den. Det kan röra sig om verktyg som ord, sin egen kropp 

men även materiella redskap (Säljö, 2012). I det sociokulturella perspektivet anses att 

det mänskliga språket har en särställning. Det var dock inte de nationella språken som 

Vygotskij avsåg utan det språk som hjälper oss att förstå världen och på de sätt vi 

uttrycker oss. Vi har möjlighet att uttrycka oss både genom det talade språket men även 

med hjälp av vår kropp och andra estetiska uttrycksmedel. Malaguzzi menar på att barn 

har 100 språk att uttrycka sig i (Dahlberg & Åsén, 2011). Ett annat begrepp som är av 

betydelse i det sociokulturella perspektivet är appropriering. Detta begrepp handlar om 

då en person lär sig använda olika kulturella redskap, vi lär oss skriva, rita, räkna, cykla 

m.m. (Säljö, 2012). Vygotskij ansåg att barnet är i en beroendeställning där barnet 

behöver hjälp för att kunna sätta begrepp på sin omvärld, antingen genom vuxna eller 

andra barn. Ett av Vygotskijs mer kända begrepp är “den närmaste proximala 

utvecklingszonen”. Han menade att människor är under ständig utveckling, när 

människor väl behärskar en färdighet eller begrepp, söker de nya kunskaper, färdigheter 

eller begrepp (Säljö, 2012). Förskolan är en värld där barn har möjlighet att lära av 

varandra och av vuxna, något som det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid 

då det sociala samspelet är viktigt vid utveckling och lärande. Kommunikation och 

interaktion är viktiga nycklar till utveckling och lärande. 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi valt att använda oss av i vårt 

arbete. Då vi vill ta del av förskollärares tankar om rörelse för barn, samt deras 

uppfattning om huruvida de har de förutsättningar som behövs för att kunna erbjuda 

barn rörelse på förskolan, har vi valt intervju som metod. 

 

4.1 Induktiv kvalitativ ansats 

Syftet med den här studien är att synliggöra några personers uppfattningar om ett visst 

fenomens egenskaper, alltså krävs en kvalitativ forskningsmetod (Björkdahl Ordell, 

2007). Kvalitativ forskning syftar till olika företeelser. På så sätt får man möjlighet att 

undersöka ett fenomen mer i detalj. Studien har genomförts med en induktiv (kvalitativ) 

ansats, vilket innebär att vi utforskat individers uppfattningar om rörelse för barn i 

förskolan genom intervjuer.  

 

4.2 Datainsamlingsmetodik 

Den studie som rapporten bygger på benämns som en småskalig forskning, enligt 

Denscombe (2016), då vi endast har intervjuat sex förskollärare. Småskaliga studier 

förknippas bland annat med kvalitativa studier och häri ingår intervjustudier. När data 

från en intervjustudie bearbetas är avsikten att bland annat analysera, tolka och 

kategorisera vad respondenterna berättar. När man analyserar intervjun är syftet med 

detta att få en bättre förståelse av ämnet som undersöks (Denscombe, 2016). Intervjuer 

är ett lämpligt verktyg att använda sig av när syftet är att få kunskap om människors 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016). Speciellt när det handlar om 

lite mer komplexa frågor där det inte endast krävs ett ja eller nej för att besvara frågan, 

utan som i den här rapporten där det behövs utrymme och möjlighet för följdfrågor. Det 

personliga mötet vid intervjuerna var betydelsefullt för oss för att kunna ställa öppna 

frågor, följdfrågor samt förtydliga vissa frågor. Eftersom det är deras uppfattning och 

erfarenhet som vi var intresserade att få ta del av, så fick de då större möjlighet att 

förmedla och utveckla sina svar. Vi har använt oss av så kallade semistrukturerade 

intervjuer i vårt material. Det menas att intervjuaren använder sig av ett i förväg i 

ordningställt frågeformulär, intervjuguide, som kan utvecklas ytterligare med passande 

följdfrågor (Denscombe, 2016). Intervjuaren förhåller sig flexibel och förberedd på att 

frågorna kan besvaras i en annan ordningsföljd. Under de intervjuer vi genomförde 

behövde vi vara flexibla i intervjuguidens frågeföljd då respondenternas svar ibland 

gick in i andra frågor och vissa kommande frågor besvarades tidigare under samtalets 

gång. Vid besöksintervjuer får intervjuaren även möjlighet att se respondenternas 

kroppsspråk vilket kan underlätta förståelse. Det viktiga är dock att låta de intervjuade 

mer utförligt än vid t.e.x. enkätsvar få utveckla sina tankar och åsikter. Vid 

besöksintervjuer går det att använda sig av relativt enkel utrustning som olika digitala 

ljudinspelare och datorer (Denscombe, 2016). När vi intervjuade respondenterna 

använde vi oss av mobiltelefon, dator eller surfplatta. Inspelningarna gav oss 

möjligheter att lyssna på och verkligen höra vad respondenterna säger. Det kan vara 

svårt att hinna uppfatta allt som sägs vid själva intervjutillfället. 

 

4.3 Urval 

Då vi valt att göra en småskalig studie där endast ett fåtal personer intervjuas i vår 

studie så blir resultatet inte som ett tvärsnitt av hela populationen i fråga eftersom 

urvalet är begränsat (Denscombe, 2016). Det är inte möjligt för oss att i vår studie 
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intervjua fler personer än det valda antalet. Urvalet är begränsat och småskaligt, detta 

kallas för ett subjektivt urval, enligt Denscombe (2016). Det innebär att de utvalda 

personerna har handplockats utifrån relevans för ämnet som undersöks och/eller 

kunskap eller erfarenhet av ämnet (Denscombe, 2016). I vår studie har vi inte valt ut 

förskollärare, utan gjort ett aktivt val av var förskolorna är belägna. Vi har valt två 

förskolor som är centralt belägna, två som är placerade något utanför stadskärna samt 

två ute på glesbygden. Detta eftersom närmiljön kan vara en faktor som påverkar om 

och hur rörelseaktiviteter kan erbjudas i förskolans verksamhet. Förskolornas egna 

gårdar kan variera i storlek och hur de är utrustade. De som ligger längre ut på landet 

kan ha mer natur att vistas i, medan de centralt belägna förskolorna kan ha fler 

färdigställda lekplatser att besöka. Vi besökte och intervjuade sex förskollärare. M har 

arbetat som förskollärare i 12 år på samma förskola, dessförinnan som barnskötare i 20 

år på några olika förskolor. Både E, C och J har arbetat i 4 år i förskola. E och J på 

samma förskola hela tiden och C på 2 olika. Förskollärare K har arbetat som 

förskollärare i 7 år och är även ledare inom “Friskis & Svettis” barnträning. 

Förskollärare V har arbetat i 21 år, de första 14 åren på några olika förskolor och de 

senaste 7 åren på samma förskola. 

 

4.4 Genomförande 

Vårt första möte med förskollärarna, på de förskolor vi valt att genomföra intervjuerna 

på, skedde via telefon. Vi ringde de utvalda förskolorna och önskade få kontakt med 

någon förskollärare som var villig att ställa upp för en intervju. Via telefon avtalades tid 

och plats för en besöksintervju. De berörda förskollärarna fick också muntlig 

information, via telefonen, om de etiska ställningstaganden som är aktuella för vår 

studie. Vi berättade också vid detta tillfälle om den studie de kommer att ingå i. Vi 

valde att ringa först så att vi fick besked direkt om ett godkännande från sex 

respondenter, samt för att kunna bestämma en tid som passade de personer som skulle 

intervjuas. Vid telefonsamtalet fick de även våra kontaktuppgifter. Själva intervjun 

genomfördes på avtalade tider och spelades in (endast röstinspelning) på dator, lärplatta 

eller mobiltelefon. Intervjuerna började med att vi återigen muntligt upplyste om de 

etiska ställningstaganden som var aktuella för deras deltagande och deras anonymitet. 

Vi intervjuade tre verksamma förskollärare var. Intervjuerna genomfördes enskilt och 

sen sammanställdes resultatet gemensamt utifrån syftet.  

 

4.5 Bearbetning av data 

De inspelade intervjuerna transkriberades och de tankar och uppfattningar som framkom 

i studiens empiriska material sammanställdes. Den information som är relevant för att få 

svar på undersökningens syfte plockades fram och kategoriserades. Svaren jämfördes 

såväl med forskning som inbördes med varandra och diskuteras i rapporten. Precis som 

Denscombe (2016) beskriver att när en intervju transkriberas väcks samtalet till liv igen, 

så upplevde vi att vi kom tillbaka till intervjutillfället när vi lyssnade på rösterna. Vid 

transkriberingen kan det vara bra att skriva kommentarer bredvid de ord och meningar 

som respondenterna berättat. Dessa kommentarer kan bestå av om där förekom några 

yttre störningar, gester, olika känslor som uppkom under intervjun. Detta kan ge en 

rikare innebörd av det som sagts och bättre tolkningar av materialet. Genom att vi 

spelade in samtalen kunde vi lyssna om och om igen för att transkribera så noggrant 

som möjligt. Ljudinspelningar gör att dokumentationen blir pålitligare än det mänskliga 

minnet, eftersom inspelningarna finns kvar (Denscombe, 2016). Dock är det endast det 

talade ordet som fångas, inte kroppsspråk m.m. så under intervjuerna gjorde vi 

anteckningar om där förekom några gester som förstärkte det talade ordet. 
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4.6 Etiska överväganden 

Utifrån Allwood och Erikssons (2010) kriterier för en väl genomförd studie så bygger 

den här rapporten på att intervjuerna har genomförts enligt de etiska ställningstaganden 

som är nödvändiga för vår studie. Vetenskapsrådets “God forskningssed” (Hermerén, 

2011) tar upp vikten av hur informanter och respondenter som medverkar i en forskning 

får behandlas. Man har utvecklat olika kodexar, samling av regler, för att ge forskaren 

hjälp att agera etiskt riktigt gentemot respondenterna. Dessa kodexar informerar 

forskaren om hur denne ska agera innan forskningen genomförs, under själva 

forskningen och även efter forskningen. Vi har i vårt arbete följt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 
4.6.1 Informationskravet 

De berörda förskollärarna informerades, enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 

2002) om sin del i undersökningen och om att samtalet kommer att spelas in (se bilaga 

B). De upplystes, om syftet med undersökningen och att intervjuerna är en del i 

underlaget för ett examensarbete. Detta gjordes muntligt både vid det första 

telefonsamtalet samt återigen vid intervjutillfället. Förskollärarna har också blivit 

tillfrågade om de vill delta och de har blivit upplysta om att de kan avbryta intervjun när 

de vill. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan denna information ges muntligt eller 

skriftligt.  

 
4.6.2 Samtyckeskravet 

Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002) avgör varje deltagare i en undersökning 

själv villkoren för hur de vill delta och samtycke till att delta ska inhämtas. Då vi valde 

att ge informationen muntligen för att värna om anonymiteten fick vi respondenternas 

samtycke muntligen både vid första telefonkontakten samt vid intervjutillfället. Detta 

för att inte deras namn ska figurera någonstans i undersökningen eller i dess bilagor.  

 
4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Ytterligare en etisk aspekt som vi tagit hänsyn till i vår undersökning är 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002), vilket innebär att intervjusvaren 

redovisas på ett sätt där all personlig information avkodas. Även eventuell information 

om de förskolor som berörs avkodas för att inte kunna identifieras. Avkodningen har 

skett genom att vi använt oss av andra namn än respondenternas egna och heller inte 

nämnt vilket kommun/region i landet som intervjuerna har skett.  

 
4.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) är det fjärde kravet vi tagit hänsyn till i vår 

studie. Detta krav innebär att den information vi samlat i vår empiriska studie endast 

kommer att nyttjas för vårt forskningsändamål. Efter att denna studie är klar raderas de 

inspelade intervjuerna. 
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5 Resultat 
I kommande kapitel kommer vi att redogöra för det resultat vi fått i intervjuerna med de 

sex förskollärarna på de sex olika förskolorna. Vi har valt att dela upp resultatet i 

kategoriseringarna förskolans verksamhet, rörelse och motorik i förskolans verksamhet, 

rörelse och motorisk utveckling, rörelse och lärande, former av rörelse,  samt 

förutsättningar för rörelse i förskolans verksamhet. 

 

5.1 Förskolans verksamhet 

I detta kapitel redogör vi för vad förskollärarna svarade gällande verksamhetens arbete 

med rörelse samt om och hur de synliggörs för barn och vårdnadshavare. 

 

Alla förskollärarna menar att det i deras rutiner ingår att gå med barnen till skogen, 

parken eller teatern. Vissa av dem använde sig av Miniröris regelbundet varje vecka, 

andra lite sporadiskt då och då. Några av förskolorna har även som rutin gällande 

rörelseaktivitet att gå till en idrottshall en gång i veckan, en gång i månaden eller ett 

mindre antal gånger på termin med de äldre barnen.   

 

“Vi sätter alltid vår vecka i vår veckoplanering så har vi alltid en dag för 

rörelse” (Förskollärare E) 

 

Ingen av förskollärarna har erfarenhet av rörelse som ett prioriterat mål. Det är inte 

rörelsen i sig själv och dess betydelse som lyfts, men däremot menar flera av dem att det 

ingår i de projekt och teman som verksamheten erbjuder eftersom det i läroplanen står 

att barnen ska få uppleva med hjälp av olika uttrycksmedel. 

 

“Ja det står ju i läroplan också att rörelse ingår” (Förskollärare M) 

 

En av förskollärarna berättar att de inte har någon gård vid förskolan så de gör 1 - 2 

promenader varje dag vilket de planerar in både av praktiska skäl, men också för att röra 

på sig. De lyfter rörelse på planeringsdagar och framförallt startar de upp varje termin 

med att planera in rörelseaktiviteter, eftersom de har det på sitt veckoschema 

(Förskollärare E). Ytterligare en förskollärare anser att det ingår i deras 

utvecklingsarbete att planera in rörelse, både avdelningsvis och mellan alla avdelningar 

och har bl.a. gemensamma aktiviteter på gården varje vecka (Förskollärare V). Tre av 

dem svarar nej på frågan om rörelseaktivitet ingår i deras utvecklingsarbete, dock menar 

en av dem att de i alla fall har bestämt att köra Miniröris en gång i veckan trots att det 

inte ingår i förskollärarens roll att erbjuda barnen just miniröris (Förskollärare K). Den 

sista säger att det står i läroplan att rörelse ska ingå i förskolans verksamhet därför ingår 

det att integrera rörelse i deras temaarbeten (Förskollärare M). 

 

Tre av de intervjuade säger att de inte förmedlar något speciellt om rörelseaktiviteter till 

vårdnadshavare, endast vad och hur de integreras i verksamheten, medan de andra tre 

uppger att de ibland lyfter vikten av rörelse. Samtliga tre nämner att detta görs i text, via 

kalender, informationsbrev eller verksamhetslogg i Schoolsoft, ett internetbaserat 

datorprogram som delas med vårdnadshavarna. 

 

“Där publicerar vi…. sen är det ju inte alltid om rörelse det är  

lite blandat, men rörelsen kommer in där” (Förskollärare E) 

 



  
 

18 

 

5.2 Rörelse och motorik i förskolans verksamhet 

När det gäller förskollärarnas tankar om rörelse i förskolan var alla sex förskollärarna 

överens om att rörelse av olika slag är bra för både barnens och sin egen hälsas skull. De 

menar att rörelse idag har mycket med livsstilen att göra och att det är bra om barn får 

ett naturligt förhållande till rörelse. Någon förskollärare tog även upp rörelse kopplat till 

hjärnans utveckling samt ytterligare någon menade att barn idag är mer stillasittande. 

 

“Det är väl på alla plan egentligen både att som ska orka liksom sitta stilla sen 

och att det är nyttigt att röra på sig. Det är väl bra i alla avseenden tycker jag.” 

(Förskollärare V) 

 

Det har så mycket med livsstil att göra det är väl bra att man redan tidigt får 

den här naturliga synen på varför man ska röra på sig, alltså så tänker jag. 

Motorik, koordination, båda hjärnhalvorna. (Förskollärare E) 

 

Några av förskollärarna pratar även om vikten av vila och nedvarvning efter fysisk 

aktivitet. De menar att det finns barn som har svårt att komma ner i varv under dagen 

och som kanske är lite överaktiva. Tre av förskollärarna använder sig av barnyoga. En 

uttryckte att de genom barnyoga försökte hjälpa barnen att hitta ett lugn, medan en 

annan menade att just kombinationen av rörelse och vila är viktig. 

 

“Det ingår ju i den fysiska rörelsen för det är som man pratar om att lika viktigt 

det är att värma upp så ska man komma ner och där ju yogan ett …. för många 

barn har ju svårt att bara lägga sig ner och nu ska vi slappna av men här blir 

det ju någonting annat.” (Förskollärare K) 

 

5.3 Rörelse och motorisk utveckling 

Alla förskollärarna anser att motoriska utmaningar är bra för barnen, de menar att 

barnen behöver utmana sina kroppar i rörelse. Förskollärarna berättade att kroppen är 

till för att röra på sig men att det idag är mer stillasittande än vad det varit. Det är 

framför allt en förskollärare som har uppmärksammat, tillsammans med sitt arbetslag, 

att ju mer träning barnen fått i att gå, ju bättre ork har de utvecklat. De hade observerat 

att även de äldre barnen, 5-åringar, åkte mycket barnvagn till och från förskolan. I 

början av läsåret så säger förskolläraren, att barnen tyckte det var jobbigt att gå, de 

pustade och stånkade. Efter att de fått träna på att gå och fått bättre kondition så vill de 

nu gå en längre sträcka och tycker det är roligt. En av förskollärarna menade att för att 

utveckla motoriken behöver man även träna motorik. 

 

Kroppen är till för att röra sig. Sen är det ju mycket stillasittande mot vad det 

var förr. (Förskollärare M) 

  

“Det är ju jättebra att träna motorik för att utveckla motorik. Får du inte 

chansen och möjligheten så kommer du aldrig utveckla den heller.” 

(Förskollärare K) 

 

Några av förskollärarna pratade om Miniröris och att det är ett bra och lätt sätt att träna 

flera av de olika grundmotoriska rörelserna. 
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“Just alla dom här grundrörelserna hoppa springa krypa gå är ju jätteviktiga 

för att barn så det tycker jag är väldigt viktigt att man får chansen till på 

förskolan.” (Förskollärare K) 

 

5.4 Rörelse och lärande 

Förskollärarna tar upp att rörelse och att använda sig av kroppen har med hela 

utvecklingen att göra. De berättar att de tror att barn lär sig lättare om de får röra på sig. 

En av förskollärarna hävdar att när man använder sig av Miniröris kan man få in bland 

annat matematik med rumsuppfattning med mera. Några tar även upp att det motoriska 

hör ihop med hjärnan och barns förmåga till koncentration.  

 

“Ja men just att man tar till sig mer kunskaper om man har rört sig mer …. 

lättare att koncentrera sig.” (Förskollärare J) 

 

Förskollärarna anser att man kan lära sig på olika sätt med hjälp av kroppen. En 

förskollärare berättar att de arbetat med tema ord och att man kan leka med och jobba 

med ordet både genom sånger men även genom att använda kroppen på olika sätt för att 

få en förståelse för ordet. 

 

“......den här terminen har vi haft tema ord och just det här med sånger och man 

kan ta det ordet….man kan göra det på olika sätt, man kan leka lekar med ordet. 

Jag tror att många behöver lära sig på olika sätt så det är jättebra att använda 

kroppen också.” (Förskollärare E) 

 

5.5 Former av rörelse i förskolans verksamhet 

När det handlar om olika former av rörelse i förskolans verksamhet så är det den 

oplanerade formen som de flesta förskollärarna nämner som vanligast förekommande. 

De ger exempel på att barnen kan cykla, gunga, klättra och springa. Även promenader 

uppger de som en form av rörelse, men mera som en aktivitet som de ser som en extra 

bonus när de lämnar förskolegården.  

 

Som planerade aktiviteter uppger samtliga förskollärare att de arbetar med Miniröris på 

respektive förskola. Andra former av planerade rörelseaktiviteter som är återkommande 

i deras verksamheter är gymnastik i en närliggande skolas gymnastiksal. Detta sker 

olika ofta från en gång i veckan till en gång i månaden eller några gånger per termin. 

Det är oftast de äldsta barnen, de som ska börja förskoleklass, som får gå till 

gymnastiksalen. Organiserad dans både utomhus och inomhus nämns också av de flesta 

förskollärarna som planerad rörelseaktivitet samt att gå till skogen eller 

lekplatser/parker. Även deltagande i olika lopp nämner några av förskollärarna som t.ex. 

Bamseloppet är något som planeras in. 

 

Promenader nämns även som oplanerade rörelseaktiviteter eftersom målet ofta är att 

förflytta sig till en annan miljö, menar flertalet av förskollärarna. Själva promenaden 

kanske inte är målet, men kommer på köpet och är en form av rörelse. 

 

“man måste ju använda kroppen när man går och ska ta sig från A till B, man 

ska gå till skogen t.ex. då måste vi ju använda vår kropp och våra ben för att 

komma dit” (Förskollärare M) 
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Två av förskollärarna säger dock att de ibland väljer att gå till en lekplats lite längre bort 

eller en längre runda till skogen för att få en längre promenad. En annan berättar att de 

har en slinga på 2,5 km där deras 5-åringar går ibland. Pedagogerna märker att barnens 

kondition förbättras eftersom flera av barnen inte är vana att gå. 

 

“det var ju till och med som vi sett nån utav våra stora barn då  

åka vagn, först i början orkade de ju knappt gå” (Förskollärare V) 

 

Lekar är också aktiviteter som beskrivs förekomma som både spontana och planerade. 

Exempel på sådana lekar som nämns av flera förskollärare är “Under hökens vingar 

kom”, “Kom alla mina förskolebarn” och “Kom alla mina kycklingar” är tre 

sällskapslekar där spring och olika rörelser som tränar motorik och koordination ingår.  

 

5.6 Förutsättningar för röreselaktiviteter i förskolans verksamhet 

I detta kapitel sammanfattas förskollärarnas uppfattningar om huruvida de anser att 

förutsättningar finns för integrering av rörelse i förskolans verksamhet. Här tas även upp 

hur rörelseaktiviteter erbjuds och utformas i de berörda förskolornas verksamheter. 

 
5.6.1 Utveckling: Hur miljö påverkar rörelseaktiviteter 

Alla sex förskolor har tillhörande gård/gårdar utom en. De har en närmiljö bestående av 

parker, lekplatser, skog och natur som de använder sig av. En närmiljö med varierande 

natur och lekmaterial har även de andra förskolorna. Endast en förskollärare nämner att 

deras förskola har en stor gård, men förutom det bara en närliggande park att gå till. 

 

“För att vara så centralt så är det ju en bra gård vi har så då finns det ju 

möjlighet någorlunda bra sedan finns det ju inte så mycket utanför gården här 

inne i stan”. (Förskollärare J) 

 

En av de intervjuade anser att de borde använda sig av den ute- och närmiljö som finns 

på ett bättre sätt än nu. 

 

Tre av förskollärarna kopplar rörelse även till vad som står i läroplanen. En av 

förskollärarna anser att det inte är så tydligt skrivet i läroplanen vad som avses med 

hälsa och rörelse. Detta medför att det kan vara svårt att utforma miljön på förskolan på 

ett sätt som ger barnen bra möjligheter till rörelse och utveckling av sin motorik. 

 

“Det finns inte med i läroplanen det står inte så tydligt i läroplanen vad man 

menar med barn och hälsa och fysisk aktivitet.” (Förskollärare K) 

 

När det gäller utrustning och material anser alla sex förskollärare att ekonomin påverkar 

om de får göra inköp eller inte. Dock anser de allihop att de själva kan köpa in 

rörelsematerial, framför allt när det handlar om lite mindre saker. Finns 

klätterställningar eller liknande som önskemål är det inget de själva kan styra över. Två 

av dem (C, K) menar att de inte måste köpa en massa material för att kunna röra på sig 

utan det kan räcka med en bandspelare, säger en av dem. Den andra anser att de kan 

använda sig av naturen. 

 
5.6.2 Förskollärarnas utbildning 

Ingen av de intervjuade har någon speciell utbildning inom rörelse med barn genom sitt 

arbete. En av dem har utanför sitt jobb skaffat sig utbildning inom Friskis & Svettis 
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barnträning och en har jobbat som danslärare, men har inget intyg på det utan har sin 

erfarenhet som merit.  

 

Någon utbildning/fortbildning är inget direkt som erbjuds förskollärarna. Materialet 

Miniröris använder ju alla berörda förskolor sig av, men endast en (Förskollärare V) av 

dem har gått utbildningen via arbetet och en (Förskollärare M) uttrycker att det är på 

gång i deras kommun till hösten. Den förskollärare som är barnledare på Friskis & 

Svettis har drivit igenom så att flera av hennes kollegor fått Minirörisutbildning. Trots 

bristen på erbjudande av utbildning så anser alla att de skulle få gå kurs/köpa material 

om rörelse för barn om de skulle vilja. Några av dem uttrycker dock att den utbildning 

som kommunerna prioriterar och som pedagogerna på förskolorna erbjuds just nu är 

matematik, svenska och IT. 

 
5.6.3 Förhållningssätt i förhållande till rörelse 

När det handlar om att utföra rörelseaktiviteter inomhus skiljer sig arbetssättet lite mer 

mellan förskolorna. Fyra av förskollärarna (E, M, V, C) menar att förutsättningar för 

rörelse inomhus finns, men att det beror på deras eget förhållningssätt som t.ex. hur de 

möblerar eller vilka aktiviteter de erbjuder.  

 

”så valde vi ju att ta in fällbord nere i matsalen. Det hade vi inte tidigare för att 

kunna göra det där” (Förskollärare E) 

 

Två av de intervjuade säger att rörelseaktiviteter inte uppmuntras inomhus p.g.a. 

ljudmiljö och lugnare miljö.  
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6 Analys 
Resultatet av respondenternas intervjusvar analyseras i följande kapitel i förhållande till 

tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Analysen har fokus på de centrala 

begrepp, rörelse och motorisk utveckling, rörelse och lärande samt varierande miljöer, 

som är återkommande i både tidigare forskning samt det teoretiska ramverket som i 

intervjusvaren. 

 

6.1 Rörelse och motorisk utveckling 

En av förskollärarna uttryckte att kroppen är till för att röra på sig och att få röra på sig 

En av förskollärarna uttryckte att kroppen är till för att röra på sig och att få röra på sig 

har med hela utvecklingen att göra. På en förskola hade de också tydligt märkt att ju 

mer de tränade genom promenader ju bättre kondition fick barnen. Det framkom också 

att barn är mer stillasittande idag och att de behöver utmanas mer. Wadsworth et. al 

(2011) anser att barn 3-5 år behöver vara fysiskt aktiva i minst 120 minuter, inklusive 

pulshöjande aktivitet, varje dag. Vår tolkning är att alla de intervjuade förskollärare 

anser att rörelse har betydelse för barns motoriska utveckling men även för hälsan. De 

säger alla att det handlar om en livsstil som är bra att barn får ta del av i tidig ålder. Tre 

av de sex intervjuade förskollärarna nämner läroplanen i samband med rörelse och hälsa 

i intervjuerna. En av dem saknar dock i läroplanen vad som egentligen menas med hälsa 

och rörelse för barn.  

 

I arbetet med vårdnadshavare skiljer det sig åt mellan förskollärarna hur de bjuder in 

dem till delaktighet i barnens rörelseaktiviteter och motoriska utveckling på förskolan. 

Två av förskollärarna nämner att de inte lyfter vikten av rörelse med vårdnadshavare 

utan endast hur och vad som integrerats i verksamheten. En berättar att de gör 

kopplingar till läroplanen och vad barnen har gjort för aktiviteter via en logg och att det 

ibland kan handla om motorisk träning. De andra tre menar att de lyfter vikten av 

rörelse med vårdnadshavare genom kalender, informationsbrev eller i en 

verksamhetslogg. Ett bra sätt att ge vårdnadshavarna kunskap om sitt barns motorik är, 

som Ericsson (2005) berättar, att skapa tillfällen där barnen får visa hur de kan klättra, 

cykla, rulla osv.  

 

Enligt Osnes et al. (2012) ska rörelse ingå i förskolans planeringsarbete för att ett 

medvetet arbete med rörelse ska ske. I resultatet framgår dock att det inte är en 

självklarhet. På frågan om rörelse ingår i utvecklingsarbetet på förskolorna svarade tre 

stycken att det inte gör det på deras förskolor. Däremot planeras rörelse in i 

verksamheten hos de andra tre, t.ex. i början på varje termin eller på planeringsdagar. 

Kommunikation om rörelse och rörelseplanering bör inte endast ske avdelningsvis utan 

även tillsammans i huset. Detta skapar fler möjligheter till att ta vara på olika 

kompetenser. Pramling Samuelsson och Sheridan ( 2006) menar att kommunikationen 

är centralt i lärandet. En av förskollärarna nämnde att de planerar in gemensamma 

rörelseaktiviteter i huset. En av dem menar också att eftersom det står om rörelse i 

läroplanen så ska det ingå i utvecklingsarbetet. Några menar att rörelse ingår i alla 

projekt de gör eftersom det står i läroplanen att barnen ska få möjlighet att lära genom 

många olika uttrycksformer däribland rörelse och dans. Det finns även rörelse som inte 

behöver planeras in utan man kan som Danielsson et al. (2012) menar låta barnen öva 

sina motoriska färdighet som att ex.vis. gå upp och ner för en kulle om de visar intresse 

för det. I förskolan finns det olika rutiner som handlar om rörelse. Rutiner som var 

detsamma i alla sex förskolorna var att gå till skogen eller parken varje vecka. Vissa av 
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förskolorna utövade även Miniröris varje vecka som rutin. Några av förskollärarna säger 

att de även har som rutin att gå till en närliggande idrottshall varje vecka/månad eller 

några gånger på en termin.  

 

6.2 Rörelse och lärande 

Någon av de intervjuade sa att man lär sig med hjälp av kroppen och att barn behöver 

träna motorik för att kunna utveckla sin motorik. Osnes et al. (2012) menar att barn lär 

inte bara med huvudet utan genom att få uppleva med hela kroppen. De lär hela tiden i 

leken genom att samspela med varandra, härma och kommunicera. Det sociokulturella 

perspektivet tar upp att barn lär i samspel med varandra (Säljö, 2012) och detta är något 

som även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp då barn lär av 

varandra i leken. En allmän uppfattning hos respondenterna är att om barn får röra på 

sig kan det bli lättare för dem att koncentrera sig och att ta till sig mer kunskap. Detta är 

en helhetssyn av rörelse och lärande som Danielsson et al. (2001) beskriver som en 

viktig kunskap, eftersom barn inte bara utvecklas fysiskt utan samtidigt utvecklar sina 

sinnen och känslor, samt att hjärnan utvecklas liksom den sociala kompetensen.  

 

I tidigare forskning framkom att rörelse kan minska eventuell stress hos barn, men även 

ge en positiv inställning till sin egen kropp där barnet känner trygghet i kroppen och 

därmed ge ett ökat självförtroende. Några av de förskollärare som var med i vår studie 

tog upp vikten av nedvarvning och vila efter att barnen varit fysiskt aktiva. Att låta 

barnen komma ner i varv genom till exempel barnyoga, som några av förskollärarna 

nämnde, är ett sätt att minska på stressen som finns även bland barn. Ellneby (2010) 

påpekar att både barnmassage och barnyoga även främjar inlärningen.  

 

Ingen av respondenterna har någon speciell utbildning inom rörelse med barn. Dock har 

några av dem haft fortbildning i gymnastikrörelser för barn, Miniröris. En uppfattning 

de delar är att kommunerna/regionerna just nu satsar på fortbildningar inom matematik 

och IKT. De upplever att rörelse inte prioriteras, inte heller i läroplanen. Därifrån lyfts 

varje läsår ut vissa mål som förstärks och arbetas lite extra mot, men ingen av de 

intervjuade har erfarenhet av att det någon gång har varit rörelsen. En av förskollärarna 

uttrycker också att läroplanen inte ger något stöd i hur de kan arbeta kring rörelse. Om 

förskollärare inte får någon utbildningen eller kompetensutveckling inom området 

rörelse, hur ska de då förstå sambandet mellan motorik och lärande och hur sinnena 

spelar roll för rörelse? Detta är något som Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar är 

av vikt att förskollärare har kunskap om för att kunna ge barnen möjligheter att utveckla 

sunda kroppar. Det är inte bara den teoretiska kunskapen förskollärarna behöver få om 

barns rörelse utan även som Ericsson (2005) menar, att även förskollärarna bör få 

praktisk utbildning där de får möjlighet att uppleva rörelseaktiviteter med sina kroppar. 

Precis som barnen lär sig även vuxna med hela kroppen. 

 

6.3 Varierande miljöer 

Rörelse förekommer i många olika former i förskolans verksamhet. Idag följer man inte 

barns utvecklingsfaser på samma sätt som man gjorde förr, utan försöker istället locka 

fram barnens rörelsemönster genom olika rörelseaktiviteter i olika miljöer. Precis som 

Ericsson (2005) nämner att en varierad miljö gynnar barns möjlighet att automatisera 

sina rörelsemönster, använder sig förskollärarna av varierande miljöer. Förutom 

förskolans egna inne- och utemiljö så går de till skogen, en lekplats, en park eller 

idrottshall. På detta sätt får barnen flera olika möjligheter att utveckla sina motoriska 

färdigheter.  
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I intervjusvaren framkommer många olika former av rörelseaktiviteter i förskolans 

verksamhet. De flesta förskollärarna var samstämmiga över att det var den oplanerade 

rörelseaktiviteten som var den dominerande formen av rörelse. Många av de 

rörelseaktiviteter de nämner är detsamma i alla verksamheterna såsom gunga, cykla, 

bollekar, hinderbanor, promenader, dans, gymnastik, sällskapslekar m.m. Dessa 

aktiviteter ger barnen möjlighet att träna både fin- och grovmotorik och  koordination. 

Samtliga förskollärare framhåller att de använder sig av Miniröris, framför allt med de 

yngre barnen och med de äldre barnen har vissa av dem tillgång till en idrottshall för 

rörliga aktiviteter. Flera av förskollärarna nämner också olika sällskapslekar som former 

av planerad och oplanerad rörelse. I dessa lekar ingår ofta att orka springa och att kunna 

koordinera kroppsrörelser. Enligt Osnes et al. (2012) ställs det i denna form av lek, ofta 

krav på styrka och uthållighet som i t.ex. ringlekar, tafattlekar och kurragömmalekar. En 

aktivitet som respondenterna nämner som kräver uthållighet och kondition är de 

springlopp som flera av förskolorna arrangerar.  

 

När det handlar om förutsättningar för att kunna erbjuda barnen rörelseaktiviteter på 

förskolan, hade förskollärarna snarlika uppfattningar. De upplevde samma 

begränsningar bl.a. genom ekonomi, stora barngrupper, trånga inomhusmiljöer och 

frånvarande personal, men också samma möjligheter med tillgång till bra närmiljö och 

större salar t.ex. idrottshallar. Gällande inköp av utrustning och material finns det en 

variation mellan förskolorna. Samtliga förskollärare nämnde att ekonomi är en aspekt 

som påverkar vilken utrustning de har. Dock nämnde flera av dem att de kan välja att 

köpa in enklare material om de vill och en uttryckte också att de i större utsträckning 

borde använda sig av vad naturen kan erbjuda. Där kan barn få träna sin motoriska 

utveckling utan färdig utrustning, menar Ericsson  (2009) som dessutom lyfter att i 

naturen får barn uppleva med hela kroppen när de klättrar, hoppar och springer m.m. 

vilket lättare kan ge varaktiga kunskaper.  

 

Det som skiljer sig åt i förskollärarnas uppfattningar är förhållningssättet och 

arbetssättet inomhus. Vissa ansåg att det inte skulle förekomma spring och högt ljud 

inne, medan andra försökte utforma miljön så att livligare lekar kan utföras även inne. 

Ericsson (2009) poängterar vikten av pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt. Hur 

de väljer att arbeta och utforma miljön påverkar hur och om rörelse integreras i 

verksamheten. Pedagogerna bör vara flexibla eftersom de fysiska lekarnas utformande 

kan anpassas till den miljö de ska leka i. Det kan vara så att lekar där barnen ska springa 

och hoppa görs utomhus, medan lekar där de kan åla, krypa, rulla o.s.v. genomförs 

inomhus.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera varför vi fått det resultat vi fått och även 

diskutera de professionsrelevanta konsekvenser vårt resultat kan få. Vi kommer även att 

föra en diskussion om den metod vi valt att använda oss av i vår studie. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

När förskollärarna får frågan om hur de tänker kring rörelse i förskolan nämner samtliga 

flera olika aspekter för varför de anser att barn behöver röra på sig. Det vi dock 

uppfattar av deras svar är att hälsa och livsstil är de faktorer som nämns först. Tittar vi 

på hur samhället ser ut idag handlar det väldigt mycket om  hälsa och livsstil vilket 

kanske speglar av sig och bidrar till att det känns viktigt för dem att lyfta dessa aspekter. 

När de sen reflekterar vidare över rörelse för barn så framkommer det en helhetsbild av 

rörelsens betydelse liknande den som Danielsson et al. (2001) beskriver i tidigare 

forskning. Förskollärarna berättar om olika positiva effekter såsom motorisk utveckling, 

bättre kondition, att vi lär med hela kroppen m.m. Precis som den ökade oron som kan 

upplevas i samhället idag över allt mer stillasittande så är det något som även 

respondenterna uttrycker oro över och menar att det därför är extra viktigt att det i 

förskolan ges rikliga möjligheter att få röra på sig. Det är inte bara oron över mer 

stillasittande hos barn och ungdomar som är av vikt varför man bör implementera 

rörelse redan i förskolan. En god motorisk förmåga kan påverka om barn får vara med 

och leka eller inte (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Rörelse i förskolan handlar om 

att ge varje barn grunden till bättre motorik, hälsa, självförtroende, kondition, 

koordination mm. I det teoretiska ramverket framkom också att det med ett 

sociokulturellt perspektiv läggs stor vikt vid att vi lär oss av varandra (Säljö, 2012). 

Därför är det viktigt att de rörelselekar som erbjuds barnen främjar samspel och 

samlärande så att barn får inspiration och möjlighet att lära av både barn och vuxna. Ett 

exempel på detta är ju sällskapslekar där många kan delta och deltagarna kan följa eller 

härma varandra samt turas om att leda. 

 

Vårdnadshavare har precis som i allt annat som rör deras barn i förskolan även rätt att ta 

del av sina barns motoriska utveckling. Förskolan, som ett komplement till hemmet, 

behöver utmana barnen i rörelseaktiviteter då många barn är mycket stillasittande 

framför olika skärmar och blir skjutsade i bil eller barnvagn till och från förskolan och 

till andra aktiviteter på sin fritid. För att fungera som ett komplement till hemmet även 

inom rörelse och barns motoriska utveckling behöver förskollärare få verktyg i hur de 

ska kunna lyfta och motivera rörelseaktiviteter med vårdnadshavare. Det är viktigt att 

förmedla till vårdnadshavare om rörelsens betydelse. Det handlar om att leka och ha 

roligt och att då samtidigt få träna sina motoriska färdigheter. ”Träningen” sker 

omedvetet i leken, menar Grindberg och Langlo Jagtøien (2000). 

 

Vi har nämnt tidigare att både de intervjuade och tidigare forskning har en helhetssyn av 

barns lärande något som också uttrycks även i Läroplanen:  

 

”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” (Lpfö98. rev.16, s. 10). 

 

Vi tog i inledningen upp att det finns barn i varje barngrupp som har svårt att sitta stilla, 

hålla koncentrationen och vara uppmärksamma under en lite längre tid. Kan det vara 
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stressen som finns i dagens samhälle som orsakar barns problem att exempelvis sitta 

stilla? Ett bra sätt att komma tillrätta med den stress som upplevs i samhället idag och 

som även kryper ner i åldrarna är att införa barnyoga och barnmassage i barngrupperna. 

Det är inte bara stressen i samhället som påverkar barnen utan barnen kan uppleva stress 

då det händer mycket runt dem hela tiden på förskolan. Det var några av förskollärarna 

som tog upp att de använder sig av just barnyoga för att få barnen att komma ner i varv. 

Dock behöver förskollärare vara medvetna om hur de använder sig av yoga. Kritiker har 

menat att skolbarn har tvingats att be till indiska gudar under lektionerna då de anser att 

yogan kommer av hinduisk religionsutövning. Skolinspektionen har dock utrett den 

kritik som riktades mot den skola i Stockholm som införde yoga under lektionstid. I sitt 

beslut godkändes utövande av yoga i skolan då denna har skett med fokus på 

välbefinnande och hälsa och inte kopplat till någon religiös övning (Löfqvist, 2013).  

 

Vi tänker att det är bra att kombinera pulshöjande aktiviteter med lugnare aktiviteter i 

barnens vardag och att ge dem en möjlighet till nedvarvning och återhämtning. I den 

tidigare forskningen framkom att koncentration är något som barnen är i behov av i flera 

olika aktiviteter under sin dag på förskolan. Det har kommit flera studier som tyder på 

att barn har lättare att koncentrera sig en längre stund om de fått utföra en 

rörelseaktivitet (Ericsson, 2005).  

 

I resultatet framkom att förskollärare saknade utbildning/fortbildning inom rörelse för 

barn och dess betydelse. De intervjuade nämner, att den utbildning eller fortbildning 

som pedagogerna erbjuds på förskolan är oftast just ämnen som matematik, 

kommunikation eller IKT, ämnen som kommuner/regioner prioriterar just nu. Vill de ha 

utbildning inom rörelse ligger det i deras eget intresse att fråga efter det. Vad beror det 

då på? Varför är rörelsen så lågt prioriterad i förskolans verksamhet när bl.a. forskning 

som Ericsson (2005) genomfört visar vikten av att få röra på sig? I de samhällsdiskurser 

som finns idag har text och siffror större värde än rörelse. Detta kan påverka vilken 

kompetensutvecklingen som erbjuds och vad som prioriteras i verksamheten. Ingen av 

de intervjuade hade någon gång arbetat med rörelse som ett prioriterat mål. Vår tolkning 

är att det behövs en bredare kunskapsbas i ämnet om och hur rörelse kan integreras i 

olika läroplansmål samt varieras utifrån varje barns behov. Med utbildning får 

pedagoger stöd för att “våga/kunna” lyfta och motivera varför rörelse är så viktigt idag. 

Med utbildning kan också diskussioner i arbetslaget/husen om hur rörelse kan planeras 

och integreras i verksamheten ske mer medvetet. 

 

Förskollärarna nämner många olika former av rörelse, men det vi noterar är att 

promenader är en form av både oplanerad och planerad form som de ofta återkommer 

till i våra samtal. Flera av dem påpekar ändå att den oftast kommer som en oplanerad 

bonus. De uttrycker att målet med aktiviteten egentligen är att t.ex. besöka en skog eller 

en lekplats och för att komma dit måste de promenera. Promenad är en betydelsefull 

aktivitet, enligt förskollärarna. En reflektion vi gör är att förskollärarna gärna 

promenerar med barnen för då får de både röra på sig träna sin kondition. En av 

förskollärarna nämnde att de promenerar ofta, just för att barnen går så lite själva idag. 

De har märkt skillnad på hur barnens kondition blivit bättre och bättre och nu tar de inte 

alltid med sig vagnar längre. Enkelt är att en promenad inte alltid måste planeras långt i 

förväg, det behövs ingen utrustning och alla kan vara med. Det gäller bara att anpassa 

längd och hastighet så att alla kan vara med och som förskollärarna sa, det går att ha ett 

annat mål, för promenaden kommer ju på köpet. Målet i fokus kan t.ex. vara att lyssna 

på olika ljud. Lek i varierad miljö gör att barnen lättare kan få uppleva med alla sina 

sinnen (Osnes et al., 2012). 
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När förskollärarna fick svara på vilka förutsättningar som de anser finns för att de ska 

kunna integrera rörelse i verksamheten, så visar resultatet att förutsättningar finns. Det 

handlar mer om hur de väljer att arbeta, och att det är andra saker som förskollärarna 

upplever prioriteras som vi tidigare nämnt. Förhållningssätt och arbetssätt är viktiga 

aspekter i förskollärarens profession för hur rörelse integreras i förskolans verksamhet 

(Ericsson, 2009). Närmiljön kan, tänker vi, utnyttjas mer än vad den gör, lokalerna kan 

möbleras så att plats ges för rörelse där barnen kan delas in i mindre grupper. Med 

mindre barngrupper kan ljudvolymen regleras lättare och utrymmet behöver inte vara så 

stort. Rörelseaktiviteter behöver heller inte kosta så mycket om verksamheten använder 

sig mer av närområde, natur och aktiviteter som inte kräver så mycket utrustning. 

 

Studien visar att rörelse finns där men behöver synliggöras på ett tydligare sätt så att 

rörelsen kan integreras på ett medvetet sätt i verksamheten. Vår tolkning av resultatet är 

att när förskollärare observerar med fokus på träning av motorisk utveckling blir de mer 

medvetna om alla de inslag av rörelse som finns i barns vardagliga lekar. Då kan de 

upptäcka vad de kan planera in och utmana barnen i, i deras lek. Leken är, som Stenberg 

(2007) säger, barns vanligaste sysselsättning under en dag på förskolan. Barn behöver 

ork till att leka då det är i leken barn testar sina fysiska färdigheter, enligt Grindberg & 

Langlo Jagtøien (2000). Som vi uppfattar respondenterna så är fri lek den vanligaste 

formen av lek på förskolan och då behöver även den utmanas så att barnen ska kunna få 

träna sin motoriska utveckling. I tidigare forskning framkom att det är viktigt att barn 

får utveckla och automatisera grundrörelserna. Detta ges de möjlighet till, tänker vi, i de 

rörelseformer förskollärarna beskriver att de erbjuder barnen, när de i leken får cykla, 

delta i bollekar och hinderbanor, promenera, dansa, m.m. Resultatet av de intervjuer vi 

gjorde kan tolkas som att förutsättningar finns för att erbjuda barn lek där fin- och 

grovmotorik kan tränas, men inte alltid nyttjas på ett medvetet sätt. Vi uppfattar det 

också som att förskolorna erbjuder barnen varierande rörelseaktiviteter i varierande 

miljöer som främjar deras motoriska utveckling.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Det finns en del för- och nackdelar med intervju som metod enligt Denscombe (2016). 

Genom intervju har forskaren möjlighet att få mer detaljerade och djupgående data. Det 

finns möjlighet för forskaren att följa upp frågor och olika undersökningsområden kan 

följas under en ganska lång tid. Forskaren kan få djupgående information som baseras 

på respondenternas (nyckelpersonernas) kunskaper och respondenterna har möjlighet att 

utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2016). Vid en semistrukturerad intervju 

som vi använder oss av i vår studie finns en flexibilitet som innebär att man kan ändra 

frågornas ordningsföljd och även utveckla vissa områden med fler följdfrågor. När vi 

upplevde att svaret blev kort och behövde utvecklas mer ställde vi fler följdfrågor, vid 

behov ändrade vi även ordningsföljden av frågorna. Respondenterna hade vid vår 

intervju även möjlighet att få frågan förklarad för sig om något var oklart. Några 

nackdelar kan vara risken att respondenten svarar som de tror att forskaren vill att de 

ska svara och de kan även påverkas av forskarens identitet. I vårt fall uppfattade vi inte 

detta som ett problem eftersom vår upplevelse är att de tyckte det var ett roligt och 

intressant ämne att få dela med sig sina tankar om. Bearbetning och analys av en 

semistrukturerad intervju är tidskrävande. Det finns även risk att den digitala 

ljudupptagningen eller videokameran kan hämma respondenterna under intervjun 

(Denscombe, 2016.). Vårt intryck är att de kände sig någorlunda bekväma med det 

digitala, kanske beroende på att de inte filmades utan att det bara var rösten som 



  
 

28 

spelades in, på ett verktyg som låg en bit ifrån dem. Ytterligare en aspekt kan vara att 

förskollärare idag är relativt vana att både bli filmade och filma själva i sitt arbete. 

 

Kvalitativ forskning präglas av att det finns kontakt mellan forskare och deltagare. 

Resultatet baseras på den intervjuades uppfattningar och tolkas av forskaren i ord, vars 

data kan bli fylligare och djupare än t.ex. vid en enkätundersökning (kvantitativ 

forskning), när den intervjuade kan få mer utrymme med sina svar.  I vårt fall var det ett 

betydelsefullt moment, eftersom det gav utrymme för respondenterna att få tänka efter 

och bolla lite med sig själva. Det kan bidra till att svaren blir mer nyanserade och 

fylligare än om de hade fyllt i enkäter, med färdiga svar. Är det något svarsalternativ 

som inte riktigt passar in är det lätt att bara kryssa i något på måfå.  

 

Processen i denna studie är tydligt beskriven för att kunna överföras och användas i 

andra sammanhang. Vi anser att det är möjligt att utlämna studien utan att riskera 

anonymiteten för de inblandade. Detta för att möjliggöra överförbarhet, och med det 

menas att läsaren ska ges möjlighet att kunna tänka sig hur fynden skulle kunna 

tillämpas i andra kontexter.  

 

Trovärdigheten i denna studie skulle kunna ifrågasättas då det inte givits ett skriftligt 

samtycke till att delta i studien utan endast ett muntligt. Då samtycket endast skett 

muntligt kan det inte styrkas att intervjuerna har genomförts. För att deras namn inte ska 

figurera någonstans i studien så valde vi, p.g.a. att värna om deras anonymitet, att få 

deras samtycke muntligen.  
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8 Framtidsforskning- nya frågor 
En ny forskningsfråga som väckts under arbetets gång är ”På vilket sätt kan förskolan 

arbeta med rörelse så att koncentrationsförmågan främjas på ett positivt sätt”? Hansen 

(2016) redogör för de senaste årens forskning som visar att hjärnans utveckling 

påverkas på ett positivt sätt om barn får delta i fysisk aktivitet, vilket kan bidra till ökad 

inlärnings- och koncentrationsförmåga. Hjärnan är det organ som påverkas mest av att 

vi rör på oss, enligt Hansen (2016).  

 

Det hade också varit intressant att se hur resultatet hade blivit om vi valt att intervjua 

förskollärare som arbetar på en förskola som i sin profil presenterar sig som en 

rörelseförskola. Hur tänker de kring rörelsens betydelse och hur arbetar de med rörelse? 

Vad hade skiljt och vad hade vi sett för likheter mellan förskolorna? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Hur många avdelningar finns det på din förskola? 

·        Hur är barnens åldersfördelning? 

        Har ni någon gård? 

        Hur ser er närmiljö ut? T.ex. skog, lekplatser, parker 

 

·       Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

o   Hur länge på den här förskolan? 

 

·        Har du någon utbildning i fysisk aktivitet med barn? 

 

·        Anser du att det finns förutsättningar på förskolan för pedagogerna att kunna 

erbjuda barnen fysiska aktiviteter när det gäller…. 

o   ...utemiljö 

§  kan ni påverka? 

o   ...innemiljö 

§  kan ni påverka? 

o   ...materialinköp 

§  kan ni påverka? 

o   ...utbildning/fortbildning 

§  erbjuds ni 

                  ->...tidsplanering…... 

 

·  Varför tror du att  barnen behöver vara fysisk aktiva? 

o   ….för hälsans skull? 

o   ….för motorikens skull? 

o   ….för barns utveckling och lärande? 

 

·        Hur tänker du kring motorik, utveckling och inlärning? 

 

Vilka former av rörelse erbjuder ni barnen på din förskola? 

o   Hur arbetar ni med fysisk aktivitet? 

§  Planerat/oplanerat? 

·        Om planerat, var utövas den? 

·        Hur ofta? 

 

·    Är rörelsemöjligheter en aspekt ni tar hänsyn till när ni utformar miljön på 

förskolan? 

o   Vad beror det på, tror du? 

o   Ingår det i ert utvecklingsarbete att lyfta fysiska aktiviteter? 

o   Förmedlar ni ert arbete kring fysisk rörelse till vårdnadshavare? 

o   Gör ni barnen uppmärksamma på varför det är bra att röra på sig? 

o   Ingår det i era rutiner att använda er av rörelse i verksamheten? 
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Bilaga B - Information till respondenterna 

Vi är två blivande förskollärare som utbildar oss på distans mot Linnéuniversitet i 

Växjö. Vi ska nu göra ett självständigt arbete om rörelse i förskolan. För att få ta del av 

hur verksamma förskollärare tänker kring rörelse för barn så kommer vi att intervjua 

några personer. Om du kan tänka dig att delta så kommer du att vara anonym. Vi 

avkodar ditt namn och din förskola. Vi avtalar tid för ett möte och kommer att spela in 

samtalet för att kunna citera dig rätt vid sammanställningen av rapporten, men raderar 

inspelningen så fort studien är klar. Den insamlade informationen kommer endast 

användas i detta forskningsändamål. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande och du 

svarar på de frågor du anser att du vill/kan svara på.  

 

Susanne Gerndt + telefonnummer 

Suzanne Sandholm + telefonnummer 
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