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Abstract 

Movement can be described as something that happens in kindergarten almost every day. 

Movements were either planned in gatherings or in spontaneous moments in the preschool. 

The curriculum for the preschool (National Agency for Education, 2010) says that as a 

preschool teacher, you should be responsible for encourage the child's motor development, the 

child will then be able to maintain the support it needs during this process. The purpose of this 

study was to find out how the movements looked at various preschools of 1-3 years old 

children, the focus ended up on the indoor movements. In this study interviews were used 

with preschool teachers, who were asked to answer various questions about the youngest 

child's mobility needs. The results of the study showed that movements in various forms was 

important for preschool teachers, because they were aware of the interaction between the 

children and that the surfaces in the preschool gave opportunities to the youngest children to 

meet the challenge in movements that they needed. The obstacles were on the preschool 

teachers themselves who had to stop the all too lively movements indoors. 
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Sammanfattning 

Rörelser är någonting som sker i förskolan stort sett varje dag, antingen i planerade samlingar 

eller i spontana ögonblick i verksamheten. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger 

att som förskollärare ska du ansvara för att främja barnets motoriska utveckling, barnet ska 

också få det stöd den behöver under denna process. Syftet i denna undersökning var att ta reda 

på hur rörelserna såg ut på olika 1-3 års avdelningar med fokus på inomhusrörelser. I studien 

så gjordes intervjuer med förskollärare, som fick besvara olika frågor om det allra minsta 

barnens rörelsebehov. Resultatet i studien visade på att förskollärarna tycker rörelser i olika 

former för barnen var viktigt, de kände att de uppmärksammade samspelet mellan barnen och 

lokalernas ytor gav de allra minsta barnen den utmaningen i rörelser som de behövde. Hindret 

låg mer på förskollärarna som fick stoppa de allt för livliga rörelserna inomhus. 

Nyckelord 

rörelser, förskollärare, samspel, inomhus. 
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1. Inledning 
I detta examensarbete har jag valt att skriva om rörelser, där de allra minsta förskolebarnens 

inomhusrörelser är i fokus. Rörelser har alltid varit en viktig del av mitt liv och jag anser att 

för barnen är rörelser deras värld, som individer och tillsammans med andra. Jag vill veta mer 

om den kunskap som förskollärare har ute i verksamheten. I denna studie kommer jag 

intervjua sex förskollärare som ska ge sitt perspektiv på de allra minsta barnens samspel och 

motorisk utveckling i inomhusrörelser.   

Carlberg, Granberg och Lindfors (2012) skriver hur de allra minsta barnen ska få en chans att 

röra sig fritt i verksamheten, det ska även finnas utrymme för stora kroppsrörelser, vilket 

innebär att lokalerna ska vara genomtänkta för både spontana och planerade aktiviteter.  

Skolverket (2010) skriver att samspelet mellan barnen ska bemötas av intresserade vuxna, 

som ser det enskilda barnets och barngruppens möjligheter och hjälper dem i samspelet.  

Förskollärarna ska dessutom ansvara för att barnen ska ”ställs inför nya utmaningar” 

(Skolverket, 2010, s. 11), detta leder till barnen uppmuntras att få nya lärdomar och 

erfarenheter med sig. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur förskollärarna på två utvalda förskolor ser på rörelser hos de allra 

minsta barnen med fokus på hur barnen rör sig inomhus. 

 

 Hur arbetar förskollärarna för att stimulera förskolebarnens motoriska utveckling 

inomhus? 

 Vad ger lokalerna för möjligheter och hinder till rörelser? 

 Hur anser förskollärarna att förskolebarnen samspelar med varandra genom rörelser?  
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2. Litteraturgenomgång 
Begreppet toddlare tog sig an i forskningen för att kunna beskriva de allra minsta barnen, det 

vill säga 1-2 åringar som är de mest väsentliga individerna när det kommer till denna studie. 

Løkken (2008) skriver att ordet toddlare kommer ifrån det engelska ordet toddlers. Just den 

här toddlarkulturen som Løkken (2008) beskriver är utifrån de allra minsta barnens 

perspektiv. Hur de lever och lär tillsammans med andra individer. När Løkken (2008) talar 

om toddlarkulturen så menas det att toddlarna lever ständigt i rörelse med varandra och 

kunskapen de har att tala utan ett språk blir ett fenomen bland dessa små barn. Vilket visar på 

i toddlarnas fall så behöver inte språket endast bestå av ord för att kommunicera, det kan 

också vara enbart rörelser. 

2.1 Vad säger styrdokumenten om rörelse? 

Läroplanen för förskolan gäller för alla barn mellan 1-5 år. Miljön på förskolan ska kunna 

locka till lek och aktivitet menar (Skolverket, 2010). Verksamhetens miljö inomhus ska kunna 

ge tillgång till fysisk aktivitet, barnen ska kunna ha en möjlighet att röra på sig utefter sina 

egna förutsättningar. Pedagogerna ska finnas där som stöd och hjälp när barnen behöver 

komma vidare i sin fysiska utveckling; vilket tillexempel kan vara att kunna uttrycka sig 

genom rytmik, dans och rörelser och även använda dessa rörelser för att kunna kommunicera 

med personalen och övriga barn. Barnen är i behov av rörelse för att utveckla sin motorik, de 

behöver veta hur man kopplar ihop rörelserna med sin kropp. Förskolan ska därför sträva efter 

att hjälpa barnen i en situation där barnet behöver extra stöd i sitt rörelsebehov. De ska kunna 

se var barnen är i sina rörelser utefter sin mognad och även se till att barnet inte skadar sig 

själv eller andra genom sina rörelser. 
 

FN:s konvention om barns rättigheter benämner rörelser som någonting barn ska ha med sig i 

sin utbildning (artikel 29). Denna utbildning ska ”syfta till att utveckla barnets fulla 

möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga” (Lärarens 

handbok, 2008, s. 308). Carlberg et al (2012) valde att göra en egen tolkning av läroplanen 

som skulle passa de yngsta barnen i förskolan. De nämner hur de små barnen ska kunna göra 

sig begripliga inför andra barn och människor, att deras kommunikation sker ”med kropp, 

sinnen, känslor, talspråk, bild och form, lek, sång, musik, dans och drama” (Carlberg et al, 

2012, s. 14). De yngsta barnen ska med hjälp av en förskollärare få det stöd de behöver för att 

utveckla sina grundläggande rörelser.
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2.2 Samspelets betydelse för rörelse 

Carlberg et al (2012) skriver i sina riktlinjer att en pedagog ska, inte sträva efter, finnas där för 

att upptäcka samspelet mellan de yngsta barnen. De ska uppfatta den dialog som förekommer 

mellan barnen för det är en väldigt väsentlig del av deras mognad och kunskap. Løkken 

(2006) ser samspelet mellan toddlarna som en handlingsstil. Det är inget de söker, det är 

någonting de gör tillsammans. Tillsammans i en grupp skapar de en gemenskap med varandra. 

Toddlarna vet precis vad de ska göra i denna gemenskap genom samspelta rörelser.  

Løkken (2006) förklarar en händelse där hon observerade när barnen hade någon slags 

”våryra” då toddlarna sprang ihop i en stor flock. De tjöt av skratt och lät deras gruppdynamik 

de hade på förskolan prägla den samspelta situationen de befann sig i. ”Meningen och 

avsikten i detta ser ut att vara att ha det spännande och roligt tillsammans” (Løkken, 2006, s. 

30). 

Engdahl (2011) menar att toddlarna delar känslor med varandra. Leken kunde börja genom att 

toddlarna samspelade med de övriga barnen via ögonkontakt och glada känslor. Med hjälp av 

ögonkontakt kunde de se varandra bättre, ta in vad som sker och förstå vilket nästa steg som 

kommer i leken. Michelsén (2005) beskriver också i sin avhandling hur blickarna blir 

registrerade eller uteslutna av mottagarna. Engdahl (2011) förklarar det som att känslorna och 

rörelser inte går fram mellan toddlare, ibland försöker barn kommunicera och samspela med 

andra barn genom kroppsspråk och ögonkontakt utan resultat. Engdahl (2011) menar att detta 

beror på brist på samspel. I hennes observationer har hon också märkt att toddlare signalerar 

fram sina känslor till andra barn. Toddlarna visar tydligt med sitt kroppsspråk när de vill eller 

inte vill ha något samspel. 

Sheridan, Samuelsson och Johansson (2011) skriver att de allra minsta barnens rörelser är 

deras kommunikation, deras sätt att vara och agera sker i deras kroppar. Behöver de samspela 

med varandra så blir det oftast inte verbalt utan med hjälp av rörelser. Engdahl (2011) skriver 

att det är genom imitation som toddlarna kan se vad de andra barnen gör och repetera detta. 

Michelsèn (2005) menar att samspel som sker via imitation, det kan inte bara starta en lek 

utan också inspirera barnen att komma vidare i leken och även i sin utveckling. Genom att 

imitera den toddlare som tagit första steget i samspelet, då lär sig det andra barnet att röra sig 

på ett visst sätt som ”ledaren” för samspelet gör. Påhittade lekar som tillexempel springa runt, 

vilket kan anses vara en vild lek, visar ändå på ett gott samspelsmönster och på en god 

rörelseförmåga betonar Michélsen (2005). Engdahl (2011) poängterar att det enda som kan 

stoppa denna pågående rörelselek är en pedagog. Toddlarnas rörelser avbryts oftast av andra 

saker som måste ske i verksamheten.  

Krokstad (2006) menar att samspelet finns i kroppsspråket, genom att vara en toddlare är 

rörelser inte bara en del av deras värld, det är deras värld. Rörelser som startar en dialog får 

samspelet att fungera mellan toddlarna, vilket också gör att de förstår varandra utan att behöva 

använda ett verbalt språk. Rörelserna bidrar inte bara med samhörighet utan också en 

utvecklad språkinlärning och gruppgemenskap. Jagtøien och Grindberg (2000) menar att ett 

samspel beror inte enbart på hur barnen rör sig mot andra, det vilar även på hur rörelser beter 

sig i barnets kropp. Får inte barnet möjlighet att använda sin kropp på bästa möjliga sätt kan 

de inte lita på att kroppen gör de rörelser som behövs, för situationen de befinner sig i.  
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2.3 Motorikens betydelse för toddlarnas utveckling 

Ericsson (2005) menar att motorik handlar i stort sett om att kunna ”lösa motoriska uppgifter 

med ständig variation och flexibilitet” (Ericsson, 2005, s. 29). Lysklett och Hagen (2006) 

skriver att motoriken hos en toddlare växlar mycket snabbt, de lär sig i en otrolig fart, testar 

med olika material och redskap för att hitta på olika sätt att använda sina nyfunna rörelser. 

Jagtøien och Grindberg (2000) förklarar grovmotoriken som någonting som barnen gör med 

stora rörelser, barnen rör sig hela tiden på ett eller annat sätt som när de till exempel rullar, 

kryper, springer eller går så övar de upp sin grovmotorik. Finmotoriken är mindre och 

avancerade rörelser, barnen sitter och håller i en penna eller pärlar pärlplattor med stor 

koncentration. Finmotoriken går inte endast till specifika handrörelser utan också till grimaser 

och rörelser med ögonen. Sedan talas det inte om utveckling vid en viss ålder utan det 

resoneras om en mognad för att uppnå en viss motorisk kunskap. När barnet är redo och 

känner sig moget så kommer den att komma till nästa steg i utvecklingen och det finns två 

dominerande begrepp när det kommer till den motoriska utvecklingen hos barn menar 

Jagtøien och Grindberg (2000). Det ena är rörelseerfarenheter. För att barnet ska kunna 

komma vidare i sin utveckling bör barnet ha med erfarenheter av rörelser. Dessa rörelser gör 

att barnet kommer mogna snabbare i de utmaningar den får. Det andra är hur fysiskt barnet är. 

Detta begrepp grundar sig på vilka förutsättningar barnet har för att kunna röra sig. Då är det 

bra att veta vart barnet befinner sig i sin utveckling rörelsemässigt. För grunden för det 

motoriska lärandet börjar i leken och kroppen är en del av leken likaväl som leken är en del av 

kroppen. Annars så mister barnet ett grundläggande lärande som är väsentlig för dess 

utveckling.  

Jagtøien och Grindberg (2000) likt Jagtøien et al (2002)  menar att barns motoriska utveckling 

beror mycket på hur säker barnet är i sig själv. Klarar inte barnet av vissa motoriska 

färdigheter kan barnet helt enkelt bli utesluten ifrån gemenskapen i gruppen. Det är väsentligt 

som förskollärare att ha kunskap om barns motoriska utveckling, vad rörelserna är till för och 

vad de betyder för barnets lärande (Jagtøien och Grindberg, 2000). En förskollärare behöver 

inte endast ha kunskap om rörelser utan också hur barnets rörelser hör ihop med kroppen 

anser Lysklett och Hagen (2006). Då gäller det att kunna förmedla positiva aspekter av 

rörelser till barnet genom olika aktiviteter och rörelser. Lysklett och Hagen (2006) menar 

också att om barnet ska få en bra relation till sin kropp och sina rörelser behöver det finnas 

fysisk aktivitet i förskolan. Løkken (2004) betonar att ”toddlarlek” är någonting som är 

väsentligt när det kommer till toddlarnas motoriska utveckling. Toddlarkroppen är i centrum 

för lekens aktivitet där olika slags rörelser kommer till liv. Oftast gemensamt med sina 

jämnåriga kamrater springer, hoppar, kryper och ålar när de uttrycker glädje med sina 

rörelser. Det kan se kaotiskt ut, men Løkken (2004) menar att dessa springrörelser, mer känd 

som ”toddlarstilen” (Løkken, 2004, sid 29), är mer strukturerade än vad de ser ut. Jagtøien et 

al (2002) menar att hur röriga rörelserna än verkar vara så måste denna rörlighet hos barnet 

uppmuntras. För en utomstående kan dessa rörelser med hela kroppen verka som ett barnsligt 

beteende och att lekar med kroppsliga snabba rörelser inte är något mer än stoj och spring. 

Men för barnen är leken grunden för all den motoriska inlärning som sker i deras kroppar, när 

barnen samarbetar via rörelser stöttar de varandra i ett kroppsligt lärande. 
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2.4 Kroppens rörelsebehov 

Merleau-Ponty (1999) skriver om hur kroppen inte ska ses som att den bara existera i 

samhället, kroppen ska ses som någonting värdefullt och som lever oföränderlig i den här 

världen. För kroppen uttrycker sig på olika sätt genom språk, utveckling och rörelser, varje 

rörelse har ett syfte, ett mål och det behövs en kontroll över rörelsen. Hjärnan signalerar till en 

kroppsdel att röra sig, den kroppsdelen, tillexempel en arm, ger tecken till armbågen att böja 

sig med rörelsen så den blir fullständig. Även om det är en vana och en erfarenhet så vet man 

vad rörelsen betyder och vad den gör för kroppen. Merleau-Ponty (1999) menar att språket 

sitter i kroppen, vilket menas att talet har en tanke med det den vill kommunicera fram till 

någon annan person. För att förstå en persons tanke och gester behöver man veta vad dessa 

gester betyder, annars fungerar inte kommunikationen. ”Talet är en gest, och dess betydelse 

en värld” (Merleau-Ponty, 1999, s. 159). Ericsson (2005) skriver att det talade språket blir det 

stora medlet för att kunna kommunicera så är kroppsrörelserna ändå någonting som kommer 

följa med genom hela livet. Vi talar eventuellt med varandra genom röst och språk men 

kroppsspråket behövs för att uppfatta och förstå varandras intentioner. Løkken (2004) skriver 

att kroppen är den gemensamma nämnaren i toddlarstilen, de imiterar, upprepar och rör sig 

med hela sin kropp. Alla känslor som empati och sociala egenskaper kommer fram genom 

dessa kroppsrörelser. Toddlarna skapar sina relationer genom deras rörelser och interaktioner 

med andra barn och vuxna. Løkken (2004) betonar att toddlarstilen är ett sätt att vara och 

kommunicera men inte endast kroppsliga rörelser, för dem handlar det om hur det är att vara 

människa i denna världen. Barn existerar inte i denna värld utan att kunna vara fysiskt aktiva i 

den.  

Jagtøien et al. (2002) anser att det inte går att skilja på barnet och dess fysiska aktivitet. 

Knutsdotter Olofsson (2010) menar att barnet hittar oftast vägar till att kunna ha koll på sin 

kropp, ju äldre de blir desto större självkontroll i rörelserna får de. Ericsson (2005) skriver att 

när barnet leker får de dessutom fantasin och kreativiteten att kunna utmana sina rörelser. Har 

barnet en bra kroppskontroll blir de oftast också inbjudna till att vara med i rörliga aktiviteter 

av sina kamrater medan barn med sämre motorik inte blir delaktiga i lekar med mycket 

rörlighet. Jagtøien et al. (2002) tycker att om barnet inte blir medveten om kroppens 

möjligheter så kan det förlora en stor del av sig själv i rörelserna, vilket kan leda till att barnet 

håller sig själv tillbaka i rörelselekar för att barnet inte kan. Merleau-Ponty (1999) nämner att 

all motorik som kroppen lär sig blir dess kunskap, som föremålet den rör sig vid eller 

kontrollerar blir också en erfarenhet för barnet. Om en person tillexempel vill lära sig dansa 

måste de motoriska färdigheterna finnas där först. Det är svårt att kunna skapa rörelser om 

erfarenheterna inte finns där från början. Kunskapen finns i kroppen, kunskapen om hur 

rörelsen går till och hur den ska användas gentemot sin mognad i motoriken. Har barnet lärt 

sig en motorisk färdighet så sitter den oftast kvar i kroppen, de kroppsliga erfarenheter man 

bär med sig blir en del av en själv genom hela livet. Tillexempel en musiker som lärt sig spela 

ett instrument behöver inte lära sig på nytt då kunskapen redan befinner sig i kroppen och i 

minnet. Kroppen vet vad den ska göra för att få fram musiken på instrumentet. 

 



 
 

6 
 

Ytterhus (2003) skriver om kroppens som tillåtande och sluten. Hur barnens rörelser kan leda 

till rörelser som kan göra någon annan illa, som vuxen och barn behöver man veta vart 

kroppens gräns går, barnen kan se ut att slåss men egentligen rör de sig på sådant sätt som blir 

tillåtet för de involverade barnen.  

 

2.5 Miljön 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) nämner hur förskolans ”verksamhet ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus” (Skolverket, 2010, s. 7). Jagtøien och Grindberg (2000) menar att utomhusmiljön 

ger möjlighet för rörelser för där finns det både bra utrymme och olika slags material och 

redskap för rörelser. Dessa redskap håller bättre och lämpar sig för mer aktiva lekar, som 

tillexempel gunga, åka rutschkana eller cykla. Lysklett och Hagen (2006) skriver att det ska 

finnas många olika variationer av rörelser för de små barnen, för att kunna uppnå bästa 

möjliga motoriska kunskaper. Carlberg et al. (2012) anser att miljön som det yngsta barnet 

befinner sig i ska kunna ge den stimulans för det behov som barnet har för att kunna utveckla 

sin motorik och sina sinnen. 

Jagtøien och Grindberg (2000) tycker att olika slags aktiviteter går såklart att göra inomhus, 

även om utrymmet inte tillåter det på samma sätt. Barnen kan få öva att röra sig genom dans, 

samling med rytmik och sånger samt även få ha gymnastik, vilket för barnen är lättare utan 

alla ytterkläder på sig. Miljön i verksamheten ska ändå inte vara för intensiv, utan tillåta 

toddlarna att röra sig i sin egen takt. De behöver tiden för att kunna utveckla sina rörelser och 

samtidigt sina relationer med barngruppen de går tillsammans med på förskolan. Enligt 

Løkken (2004) så är det inomhus som toddlarna använder sig av sina kroppar för att skapa 

sina egna motoriska färdigheter och rörelser med det material de har tillgång till.  

Fees, Fischer, Haar & Crowe, (2014) menar att det kan vara bra att inte ha så bråttom med att 

hinna ut till förskolegården, utan att det istället får ta den tiden det krävs för att bygga upp den 

motorik och rörelse det behövs för att ta på sig ytterkläderna. Så även om det utomhus ges 

möjlighet för mer aktivitet och rörelse så ska man ändå inte underskatta det material och 

utrymme som inomhusverksamheten ger (Fees et al., 2014).  

Pedagogerna behöver vara integrerade och engagerade säger Fees et al. (2014). Speciellt när 

de är inomhus med toddlarna. Pedagogerna behöver också utmana barnen i deras rörelser för 

att kunna ge dem den motoriska och sociala utvecklingen som de behöver. Detta synsätt håller 

även Jagtøien och Grindberg (2000) med om, då de menar att förskolan ska sträva efter att 

barnen ska få en chans att växa i dem själva genom rörelser. Carlberg et al. (2012) skriver att 

det är pedagogerna som ska organisera miljön så den tillfredställer de yngsta barnens behov. 

Enligt Ericsson (2005) så påverkar miljön som barnet befinner sig i de motoriska 

färdigheterna som barnet behöver kunna. Den forskning som finns visar inte hur man kan 

skapa en miljö som främjar barns rörelse på ett bra sätt. När det kommer till inomhusrörelser 

kan de ytor som finns i lokalerna, begränsa barnets rörelser.  
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Miljön i förskoleverksamheten behöver vara inbjudande menar Lysklett och Hagen (2006), 

helst ska det kunna ses utifrån ett barnperspektiv, det vill säga vad det finns för lämpliga 

material för de allra yngsta barnet i förskolan. För då kommer rörelserna hos barnen 

automatiskt. De allra minsta barnen är mycket i här och nu och har en förmåga att uppleva 

saker utifrån ett annat perspektiv än de äldre barnen på förskolan, de kan upptäcka mer 

möjligheter i ett rum och använder sig av dessa material på sitt eget sätt. Det ska även finnas 

en variation på material och redskap när det kommer till rörelser, speciellt i den miljö som de 

små barnen befinner sig i. Det är viktigt för barnen att få uppleva någonting nytt och 

spännande och få utforska hur materialet funkar på egen hand. Därför är det viktigt att som 

pedagog att kunna erbjuda och skapa nya platser på förskolan för att utmana barnen (Lysklett 

och Hagen, 2006).  

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Løkken(2004) har baserat mycket av sin forskning på Merleau-Ponty fenomenologiska 

perspektiv. Merleau-Ponty menade att kroppen är världen, man kan inte existera i denna värld 

utan att använda sig av kroppen. Løkken (2004) har toddlarna som största fokus i hennes 

forskning, där det var fokus kring de små barnen som förstår varandras avsikter och känslor 

och förmedlar dessa utan verbala ord. Toddlarna existerar inte utan kroppsrörelser, de rör sig 

ständigt och det kan man tydligt se när de talar genom sina kroppar med varandra. Løkken 

(2004) använder sig av Merleau-Pontys teorier för att förklara barnet som ett subjekt med sin 

kropp, då toddlaren använder sig av materialet som finns i rummet för att förstå hur de kan bli 

en del av det. I rummet så är toddlaren en härskare av sin egen kropp, allt i rummet kan 

användas eller förstås genom kroppen. I Løkken (2006) hävdar Merleau-Ponty att det är 

barnets kropp som sköter alla förhandlingar. Genom kroppen blir all kommunaktion klargjord. 

Positioner skapas mellan barnen och uttryck förekommer tillexempel genom gester för att 

förmedla vad barnet vill och känner, detta ska leda fram till en klar och tydlig kommunikation 

och ett samspel mellan barnen. Emilsson (2010) förklarar Merleau-Pontys teorier med att 

människan inte består av en kropp utan är en kropp. Kroppen finns alltid med i allt vi gör, 

utan kroppen klarar vi inte att kommunicera och uttrycka oss. Människan upplever 

erfarenheter och är ”intersubjektiva” (Emilsson, 2010, s. 6), vilket menas att vi uppfattar 

samma sak samtidigt i mötet med de olika subjekten framför oss. Toddlaren har en tendens att 

se saker ur en annan synvinkel än vi vuxna menar Engdahl (2011). När Engdahl (2011) tolkar 

Merleau-Pontys sätt att tänka upplever hon att toddlarnas sätt att vara i kroppen pågår hela 

tiden. Deras livsvärld är deras kropp, de känner, de deltar och rör sig jämt och ständigt. 

Kroppen är deras kontakt med samhället och de är dessutom medvetna om andras kroppar 

som de lever tillsammans med. 
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3. Metod 
I denna undersökning användes kvalitativa intervjuer som metod. Johansson och Svedner 

(2010) skriver att med kvalitativa intervjuer så kan respondenten ge så detaljerade svar som 

möjligt. I denna studie ansågs kvalitativa intervjuer med förskollärare ge mer fördjupande 

svar. Valet av kvalitativ ansats istället för ett kvantitativ berodde på att det var deltagarnas 

uppfattningar som var i fokus, inte att mäta några siffror som en kvantitativ undersökning går 

ut på. Bryman (2011) skriver att ur ett kvalitativt perspektiv kan man uppfatta deltagarnas 

känslor bättre, hur frågorna man ställer berör dem på ett visst sätt och vad de anser är viktigt 

att tillföra till undersökningen. Intervjuaren får även en chans att skapa en relation till 

respondenten, söka deras synpunkter och åsikter för att få mer kunskap om deras 

uppfattningar. Strukturerade intervjuer är den vanligaste intervjuformen. Frågorna ställs 

utifrån ett fastställt frågeschema, frågorna ställs i samma följd till alla deltagande 

respondenter. Frågorna är ganska noggrant beskrivna. Ostrukturerade intervjuer däremot 

förklarar Bryman (2011)  att man använder sig av ett frågetema, ett specifikt område man vill 

ha svar på och frågor som hör till det temat. Dessa frågor kan ändras utifrån vilken respondent 

man intervjuar. I studien användes en kombination av båda dessa intervjuformer. Det 

användes ett fastställt frågeschema där respondenterna svarade på en fråga i taget i 

ordningsföljd, samtidigt ställdes uppföljningsfrågor utefter de svar som framkom under 

intervjun (se bilaga 1).  

 

3.1 Urval 

Två förskolor valdes ut, en på en mindre ort på landsbygden och en förskola i en större stad. 

Utifrån dessa förskolor intervjuades sex förskollärare från fyra olika småbarnsavdelningar, på 

ena förskolan fanns det två småbarnsavdelningar. Där jobbade två förskollärare som 

intervjuades på samma avdelning och den tredje förskolläraren kom från en småbarns 

avdelning bredvid deras avdelning. Den andra förskolan hade fem avdelningar, varav två 

avdelningar var för 1-3 åringar. Där jobbade också två förskollärare från intervjuerna på 

samma avdelning och den sjätte förskolläraren som deltog jobbade på den andra 

småbarnsavdelningen på förskolan. Kontakt togs med förskollärarna över telefon och därefter 

bokades tider för intervjuerna. Alla sex deltagare jobbar som förskollärare och är kvinnor i 

olika åldrar. Förskolorna är kommunala och upplagda på olika sätt utifrån lokaler, uteplats 

och barnstorlek. Studien riktade in sig på förskolornas förhållningssätt gentemot rörelser, 

förskollärarnas avdelningar hade inte något speciellt tema eller inriktning mot rörelser och 

motorik. 

 

3.2 Genomförande 

Jag hade intervjuer på två olika förskolor och 4 avdelningar som hade inriktning med barn 

som var mellan 1-3 år. Förskollärarna hänvisas till nummer på den ordningsföljd de 

intervjuades (se resultatdelen). På första förskolan fanns det fem avdelningar, varav två 

stycken var småbarnsavdelningar där jag utförde mina intervjuer.  

Förskollärare 1 var 46 år, arbetat i 4 år och jobbade på avdelning 1. 

Förskollärare 2 var 42 år, arbetat i 12 år och jobbade på avdelning 1. 

Förskollärare 3 var 38 år, arbetat i 3 år och jobbade på avdelning 2. 
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På andra förskolan fanns det två småbarnsavdelningar, där jag gjorde mina intervjuer. 

Förskollärare 4 var 42 år, arbetat i 22 år och jobbade på avdelning 3. 

Förskollärare 5 var 28 år, arbetat i 2 år och 6 månader och jobbade på avdelning 3. 

Förskollärare 6 var 59 år, arbetat i 47 år och jobbade avdelning 4. 

På de 4 avdelningarna jag intervjuade fanns det totalt 45 1- 2 åringar och 16 3-åringar.  

 

Först tog jag kontakt med förskolecheferna för respektive förskola. De fick ett mail om att jag 

ville komma till deras förskola och intervjua några av deras förskollärare, specifikt de som 

jobbade på 1-3 års avdelningar. Jag mailade dem sedan mitt informationsbrev (se bilaga 2) där 

det stod vad som skulle undersökas och hur undersökningen skulle gå till. Där stod det även 

om de krav som gällde för mig som forskare och om deltagarnas konfidentialitet. När ett 

godkännande hade kommit från förskolecheferna togs det kontakt med förskollärarna. De fick 

mail om informationsblanketten (se bilaga 2) och även samtyckesbrevet (se bilaga 3) som 

skrevs på när vi träffades för intervjun. En tid bokades med var och en av förskollärarna. 

Förskollärarna hade på förhand blivit informerade om att det handlade om små barns rörelser 

och att det mer specifikt handlade om just inomhusrörelser. Med bakgrund av 

undersökningens syfte och frågeställningar skapades tre olika frågeområden, (se 

intervjuguiden i bilaga 1) utifrån dessa tre huvudområden skapades tre frågor till varje område 

- nio frågor totalt. I samband med intervjuerna informerades respondenten om att jag skulle 

använda mig av ett anteckningsblock för att skriva ner lite av det som sägs och även att jag 

skulle spela in intervjun. Samtyckesblanketten skrevs på innan intervjun började och 

förskolläraren hade avlagt en timme av sin tid åt intervjun, men intervjuerna tog inte mer än 

30 minuter. Jag upplyste dem även om att all data jag samlat in skulle förstöras när arbetet var 

klart och godkänt. 

 

3.3 Databearbetning 

Under alla intervjuer spelade jag in varje förskollärare och använde mig av ett kollegieblock 

för att skriva anteckningar medan intervjun pågick. Inspelningarna användes sedan för att 

detaljerat lyssna på vad som egentligen hade sagts och för att underlätta transkriberingarna. 

Jag valde att utesluta sådant som inte hade med frågorna att göra och som inte var väsentligt 

för studiens syfte. Jag lyssnade igenom varje intervju och skrev ner vad de sa ordagrant.  

Jag skrev sedan ut varje intervju och använde mig av färgmarkeringspennor för att markera 

meningar som var av samma slag, jag fokuserade på hur förskollärarna såg på samspel, hur de 

stimulerade barnens motorik och hur de såg på möjligheter och hinder med deras lokaler. 

Detta för att kunna hitta ett sammanhållande mönster och tema i analysen, samt för att utgå 

ifrån mitt syfte och frågeställningar.  

 

3.4 Forskningens giltighet och tillförlitlighet 
Johansson och Svedner (2010) skriver att forskningens reliabilitet menas med hur man mätt 

någonting noggrant i sin studie. Intervjun blir i detta fall ett mätinstrument för att se hur man 

kan bedöma olika tankesätt och uppförande i en intervju. I detta fall så var intervjuer en metod 

som kändes lämplig för studien då det var förskollärarnas synsätt som var väsentligt för 

forskningen. Under mina intervjuer utgick jag från intervjufrågorna som hade tre 
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huvudrubriker med hänsyn till toddlarnas rörelsebehov (se bilaga 1), de sammanställdes 

utifrån mitt syfte och frågeställningar för att få bästa möjliga resultat. Jag bearbetade sedan 

intervjuerna grundligt för att kunna återkoppla och bearbeta svaren från förskollärarna. 

Bryman (2011) menar att forskningens validitet fungerar på det sätt för att kunna se 

sammanhållning i sin studie. Ifall studiens resultat blir giltigt ihop med undersökningens 

syfte. Den undersökning jag valde att göra täckte det område jag ville studera, det vill säga de 

allra minsta barnens rörelser i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv. 

3.5 Etiska aspekter 

Bryman (2011) skriver att det är fyra speciella krav man som forskare bör ta hänsyn till. Det 

första är Konfidentialitetskravet som innebär att som forskare så ska du tala om för dina 

deltagare att uppgifterna du samlar in kommer vara konfidentiella. Förutom forskaren får 

ingen obehörig höra eller veta någonting om respondenternas identitet eller deras 

personuppgifter. Det andra är Nyttjandekravet, vilket menas med att de uppgifter som man får 

in från varje individuell respondent ska bara komma till användning i forskningen som man 

utför. Det tredje är samtyckeskravet, respondenterna samtycke krävs om de ska delta i 

undersökning antingen muntlig eller skriftlig. Respondenterna ska vara medvetna om att de är 

med i undersökningen frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande närsomhelst. Det fjärde 

och sista kravet är informationskravet, det betyder att deltagarna har rätt få veta vad 

undersökning innebär och vad forskningen handlar om. Som forskare och student är det 

viktigt att ha en god ton och ett bra förhållningssätt när det kommer till intervjuer.  

Löfdahl (2014) menar att forskaren inte kan ställa frågor som har någonting med deltagarnas 

privatliv att göra, tillexempel om deras sexuella läggning, vilken religion de tror på eller om 

sjukdomar de haft eller för närvarande har. Frågor som kan kränka respondenten får heller 

inte förekomma under en intervju. Detta kallas även för individsskyddskravet, skriver 

Vetenskapsrådet (2011). 
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4. Resultat 

I detta resultat kommer jag gå in på olika delar utifrån syftet och frågeställningar där 

förskollärarnas åsikter och synvinklar följs åt genom hela kapitlet. Resultat börjar med hur 

förskollärarna ser på samspel inomhus, sedan hur pedagogerna arbetar med förskolebarnens 

inomhusmotorik och hur deras avdelningar är designade för de allra yngsta barnens 

rörelsebehov. Kapitlet avslutas med vad för redskap som fanns på avdelningarna och även vad 

det önskades för material för att kunna stödja de allra minsta förskolebarnens rörelser. 

4.1 Pedagogernas syn på samspel 

Några ord som kom fram ofta under intervjuer från förskollärarna var delaktighet, bekräftelse 

och närvarande vuxna. Förskollärare 4 nämnde hur delaktighet skapade samspel mellan henne 

och barnen, förskolläraren menade att hon delade barnens upplevelser av rörelser och 

samspel. 

           Jag tycker det är viktigt att man rör sig med dem. Ska vi göra rörelser som innebär att krypa och åla 

           och alla de här viktiga grundrörelserna så är det viktigt att jag gör dem tillsammans med barnen 

          (Förskollärare 4). 

Enligt förskollärarna visar barnen många känslor i sitt samspel med andra, som till exempel 

glädje, ilska och sorg. 

            

           Ja det visar de ju tydligt, vill man inte och man inte har språket så visst knuffar dem till 

           varandra. Då använder de ju kroppen för att visa nej kom inte hit (Förskollärare 4). 

Förskollärarna nämnde att de yngsta barnen reagerade olika när det kom till att visa sina 

känslor. Det fanns många försök till kontakt mellan barnen, när denna kontakt blev fulländad 

fanns rörelseglädjen där och spreds sig till andra barn.  

           Jag hade en situation med ett barn som kom till förskolan och ett annat barn som redan var där. Ingen av 

           dem har något vidare språk men barnet som kom till förskolan försökte genom sitt kroppsspråk och 

           genom sina rörelser få kontakt med det andra barnet. Var lite närgången och bufflig och slängde sig 

           bredvid och körde på det andra barnet. Genom den rörelsen försökte ju barnet få kontakt med det andra 

           barnet, det är ju en social träning i det. Till slut fick barnet kontakt, sedan var dem i full lek, sprang och 

           åkte rutschkana och in i lekrummet igen. De lekte med bilarna och sedan sprang de runt igen 

           (Förskollärare 2).  

Den gemensamma nämnaren i dessa rörelser vara imitation och härmning menade en 

förskollärare. Ett barn kunde locka med sig flera barn genom att bara ha rörelseglädje. 

Rörelsen kunde skapa en gemenskap till de andra barnen genom att de härmade ledaren som 

startade aktiviteten. En förskollärare sa: 

Jag tycker det är viktigt att man rör sig med dem. Samtidigt som det är viktigt att jag visar dem med deras 

kroppar hur man rör sig, jag tror inte man får barn att röra sig genom att sitta och titta på dem och säga nu 

gör du såhär. Man måste vara delaktig (Förskollärare 4). 

Förskollärare 6 menade att som närvarande vuxen finns det utrymme för att både hjälpa, tolka 

och förmedla samspelet mellan barnen.  
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         Det viktiga är att man är närvarande och kan hjälpa barnet att kommunicera också, när de inte har 

         möjlighet. För att kunna ge dem ett språk (Förskollärare 6). 

De flesta förskollärarna ansåg i intervjuerna att det var viktigt att vara i närheten av de allra 

minsta barnens samspel och reflektera vad samspelet går ut på, hur samspelet startar och var 

intresset befinner sig. Det kan vara en leksak som lockat dem dit eller kanske de kände en 

social samhörighet av liknade intressen, det vill säga att få kontakt genom att röra sig på 

samma sätt. Förskollärarna ansåg själva att intresset för en lek eller en leksak ofta kom ifrån 

härmning. Barnet började imitera ett annat barn i det som den gjorde och fick kontakt utifrån 

detta och då var leken igång. Kontakten började oftast genom blickar och någon slags rörelse 

menade förskollärarna. De ansåg att barnen talar med varandra genom kroppen och så fort 

kontakten blev besvarade så kunde de stora kroppsrörelserna komma igång på allvar.  

           Jag tänker att de härmar mycket varandra i de här åldrarna. Att man gör likadant som kompisen. Börjar 

           någon krypa så kanske man kryper med kompisen. Gömmer sig under kuddar och börjar någon springa 

           runt ett bord så springer kompisen med. Det är ju mycket bredvid lek. Samtidigt som första steget efter 

           bredvid lek är ju det här med att härma (Förskollärare 1). 

Förskollärare 5 menade att det ofta förekommer bus, vilket är någonting som lockar till lite 

mer stojiga lekar, dessa lekar kunde ibland inte fortsätta inomhus när det fanns fler barn 

närvarande som inte upplevde buset på samma sätt. Det viktiga var då att inte ge dem vad de 

ville ha men ändå bekräfta dem i vad de gjorde. Genom att bejaka barnets känslor kunde den 

vuxne säga att jag hör dig men just nu kan vi inte göra detta, det gjorde barnet lugnare enligt 

förskolläraren. 

           När dem busar så är det mycket spring, då är det väldigt roligt. De tycker det är roligt att röra på sig. Då 

           kan man säga jag ser att ni har jätteroligt när jag ser att de springer. Jag ser att ni har jätteroligt men 

           inomhus kan det bli farligt, ni kan springa när vi kommer ut. Jag ser vad du vill men just nu funkar inte 

           det (Förskollärare 5). 

Vuxna behöver vara en god förebild uttryckte förskollärare 6. De behöver tolka världen åt 

barnen, kunna sätta ord på det deras känslor för att de ska lyckas utveckla empati. Barn är 

oftast väldigt egocentriska i den här åldern fortsätter förskolläraren, och menar att man därför 

behöver visa hur man är mot andra och även mot sig själv för att kunna må bra och vad man 

gör i ett samspel. 

Det gäller för den vuxne att läsa av barnet och verkligen lyssna av och se dem. Vad de kan och vad de vill 

(Förskollärare 6). 

Förskollärarna tyckte att samspelet mellan barn och vuxen fungerade bra. Förskollärarna 

ansåg att all form av kommunikation och samspel skedde genom kroppen.  

Förskollärare 2 menade kroppsspråket var väsentligt för de yngsta barnen för att visa vad de 

kände. De flesta beskrev också hur många av barnen använde sitt kroppsspråk för att 

kommunicera, både med andra barn eller med förskollärarna. De ansåg även att de följde upp 

barnen i deras kroppsspråk och kunde bekräfta dem i deras olika känslor. Förskollärarna 

själva ansåg att en närvarande vuxen var en väsentlig del i det minsta barnets utveckling. 

Speciellt för deras anknytning till andra barn och vuxna. 
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4.2 Hur förskollärarna stimulerar barnens motoriska utveckling 

För att barnen ska utvecklas motoriskt behöver de utmanas och försöka klara av saker själva 

svarade de flesta förskollärarna. Men de allra yngsta barnen behöver inte stora utmaningar 

menade förskollärare 3.  

            Jag menar att lära sig åka rutschkana, det är jättestort steg för de barnen som är helt nya hos oss. Så där är 

det ju jätteviktigt att vara otroligt tydlig med att nu får du gå i trappan och man ska vänta på sin tur och 

man ska sätta sig ner på sin rumpa. Vad är en rumpa? Jo det är den som sitter på baksidan. Man kan inte 

åka hur konstigt som helst för då slår man sig, är det bra eller dåligt att ha strumpor på sig? Ja det är 

väldigt mycket moment bara kring att åka rutschkana (Förskollärare 3).  

I början behöver det finnas en vuxen med som guidar och visar hur det går till med de rörelser 

barnet ska göra. De flesta förskollärarna betraktade rörelserna som en mognad istället för en 

utveckling. Barnets behov och där de befann sig i sin mognad kunde leda dem till att de ville 

lära sig att klättra upp på soffan. Många av förskollärarna sa att de jobbade utifrån barnens 

behov. De menade att de fokuserade mycket på vad barnet behövde för att komma vidare i sin 

utveckling. Om barnet strävade efter att kunna klättra upp stolen till matbordet så fanns det en 

förskollärare där i bakgrunden för att stötta och hjälpa barnet när den behövde det. 

Förskollärarna ville vägleda det enskilda barnet till nästa steg. Mognad kommer i så olika 

stadier menade förskollärarna och de fokuserade inte på att försöka få dem till det stadiet de 

borde vara i utan komma vidare ifrån det stadiet barnet hade fastnat i.  

            Men bara en enkel sak som att sitta och balansera i fönstersmygen. Komma upp på stolarna i dockvrån 

utan att tippa omkull. Dom hoppar, studsar, ålar och utmanar ju sig själva såpass mycket, utefter var dem 

är någonstans i sin utveckling. Man vill hela tiden vidare och det handlar ju om mognad någonstans, man 

mognar ju olika (Förskollärare 2). 

Finmotoriken ansågs också vara en stor del av barnens rörelseutveckling. De flesta 

förskollärarna menade att det var på barnens initiativ som finmotoriska rörelser blev gjorda. 

Då de spontant satte sig vid bordet och pusslade eller ritade eller degade. Förskollärare 4 

menade att aktiviteter vid bordet ofta lockade med andra barn. Det var sällan ett barn satt själv 

vid ett bord ansåg förskollärare 3. I den fria leken kunde barnen bygga med lego, bygga 

tågbanor, köra med bilar på golvet och även mycket klättring kunde förekomma. 

Förskollärare 1 menar att barnen tränar sig själva genom olika aktiviteter i verksamheten.  

           Det är ju ett sätt att träna sig på att klä på sig, att dem finmotoriskt tar på sig utklädningskläderna. De får 

träna sin motorik genom att klättra upp på stolen och kunna klättra ner från stolen (Förskollärare 1).  

Förskollärare 3 ansåg att de har mycket spontana motoriska rörelser på deras avdelning såsom 

dans och att de försöker ha en bra mix av både vila och aktivitet. Förskolläraren själv sa:  

         Vid borden använder de mycket av sina händer såsom att dega och hålla på med nopper, mer 

         finmotoriskt. Sedan har vi hoppmadrass och kuddar och grejer där dem går balansgång. Sen har vi även 

         miniröris också. Själva tanken är att man får ta ett steg i taget. Man kan inte skynda fram, alla barn tar ju 

        det i sin egen takt. Barnen ska få lov att känna att när de gör de här erövringarna så är det jättehärligt 

        steg för dem själva. De behöver inte jämföra sig med någon annan utan att de gör det för sin egen 

        skull. Det blir många sådana här happy moments med de här små, när man ser hur det bara glittrar i 

        ögonen på dem när de klarar någonting (Förskollärare 3).  
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Förskollärare 5 gav exempel på olika sätt deras barn på avdelningen använder sina kroppar 

motoriskt.  

         Genom att använda sin kropp i leken, de kryper ju frivilligt när de leker att de är djur. Så där är 

         motoriken i grundrörelserna att krypa, de kryper in i kojan och rör sig i trånga utrymmen. Det är en 

         motorikträning om man tänker just grovmotoriken, finmotoriken får barnen ju när de sitter eller när de 

         körde runt de små bilarna och när de ritar eller pusslar (Förskollärare 5). 

Avdelning 3 och 4 jobbade mycket med grundrörelserna, som krypa, åla, springa. De hade 

både planerade och spontana samlingar utifrån grundrörelserna. De skulle även ha detta som 

utvecklingsmål nästa termin. Förskollärarna insåg vikten i att jobba med dessa rörelser och 

var väl medvetna om hur de ville göra det. Avdelning 1 och 2 benämnde inte just att de 

jobbade med grundrörelser. Men förskollärare 2 menade att det är viktigt att barnet blir stöttat 

i sina rörelser. För man kunde se ganska tydligt på ett barn hur mycket de blivit stöttat i den 

motoriska utvecklingen hemifrån. 

           När barnet började hos oss så kunde den inte klättra upp för en stol och göra någonting motoriskt i stort 

           sett. Barnet kan idag göra en massa saker men är fortfarande väldigt staplig. Men där ser vi vad barnet får 

           med sig hemifrån och då måste vi vara ett komplement för det barnet. (Förskollärare 2). 

 

Men båda förskolorna ansåg att röra på sig är viktigt, vilken ålder barnet än befann sig i. 

Förskollärare 4 betonade vikten i att visa hur en rörelse kan gå till. Att inte endast tala om för 

barnen vad de ska göra utan också visa hur rörelsen ska gå till.  

         När man ska tala om för ett barn att de ska snurra och de inte riktigt vet hur man gör så kanske jag visar 

         själv att såhär gör man när man snurrar och alla förstår ju inte riktigt det ändå. Då får jag kanske 

         handgripligen hålla i barnet och hjälpa barnet att snurra i början och då kopplar dem ihop ordet med 

         rörelsen (Förskollärare 4.) 

Miniröris fanns på schemat hos några av avdelningarna, miniröris fungerade som en gympa 

för förskolebarnen där de fick använde grundrörelserna utifrån ett fastställt rörelseschema.  

På avdelning3 hade de miniröris som spontan eller planerad rörelseaktivitet flera gånger i 

veckan. 

         Vi har miniröris säkert två gånger i veckan som blir lite spontant eller på en samling och då är det mycket 

         snurra och det är krypa och hoppa, det blir många olika rörelser då. 

På avdelning 2 så hade deras 3-åringar planerad miniröris, medan deras yngsta barn var med 

och gjorde de lätta rörelserna och fick även vara med på lite avslappning.  

         Jag tycker vi håller på mycket med rörelser och sen har vi även miniröris. 3-åringarna har stor strukturerad 

        miniröris och sedan har de allra minsta kanske bara två låtar på minirörisskivan. Ett litet försök till någon 

        form av avslappning för de små, bara så de får känna på det (Förskollärare 3.) 

På avdelning 4 hade de delat in barnen i tre grupper och då hade deras 3-åringar miniröris 

medan de andra grupperna gjorde någonting annat som involverade rörelser. 

         Det ingår rörelser hela tiden även när man gör någonting i samlingarna med hela gruppen. I en kvart – 

         tjugo minuter har vi kanske en planerad rörelseaktivitet. De äldsta har en liten grupp med en 

         minirörisskiva (Förskollärare 6). 
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Förskollärarna använde sig av olika sätt att stimulera barnens rörelsebehov. Avdelning 3 och 

4 ansåg att grundrörelser utgjorde en stor del av det yngsta barnets motoriska utveckling. 

Avdelning 1 och 2 arbetade inte just med grundrörelser men deras avdelningar involverade 

mycket självständig utveckling hos barnet där de blev vägledda och stöttade utav 

förskollärarna, de ansåg att en mognad fanns hos barnet när de var redo att komma till nästa 

läge. Alla förskollärare ansåg att rörelser var någonting viktigt, både för verksamheten och för 

de allra minsta barnen.  

4.3 Lokalernas utformning för rörelser 

Förskollärarna ansåg över lag att deras lokaler var bra för rörelser. Såklart hade det varit 

praktiskt med mera öppna ytor menade några av förskollärarna, färre barn hade inte eller 

skadat. Ett hinder som nämndes var faktiskt förskollärarna själva. 

Det är ju vi personal som skapar hinder genom att begränsa rörelsefriheten helt enkelt, till viss del 

(Förskollärare 1). 

Några av förskollärarna ansåg att man måste vara tillåtande med rörelser inomhus, att kunna 

ge dem alternativ när de ville röra på sig. Detta för att kunna skapa olika rörelseaktiviteter i de 

olika rummen som barnen hade tillgång till att röra sig i. Förskollärarna ansåg att de ofta 

hindrade barnen från att springa inomhus. Avdelning 1 skapade tillåtande platser där det var 

möjligt för barnen att springa av sig inomhus. 

Samtidigt fungerar det inte i barngruppen att man har en massa barn som springer inne för att de har ett 

rörelsebehov utan då måste vi möta upp det rörelsebehovet och skapa situationer som funkar för dem att 

få röra sig (Förskollärare 4). 

Alla förskollärarna hade en positiv inställning till rörelser. Förskollärare 1 beskrev att ett barn 

ska få röra sig utefter sitt egna behov och att det inte går att bromsa ett barn som rör sig och 

att man inte ska få lov att göra det heller.  

Jag har lite svårt att tänka att barn hela tiden ska bromsa och vara lugna. Sen så är det såklart att barn 

trillar och slår sig, punkt slut. Det går ju inte helt att undvika, men jag tycker att rörelsen är såpass viktig 

att det är en sådan bieffekt som man får ta. Så länge en vuxen är med då finns det ju ändå alla möjligheter 

att ha ordning på det (Förskollärare 3). 

Att vara en närvarande vuxen är någonting som de flesta förskollärare höll med om. De allra 

minsta barnen behöver vägledning och veta hur en rörelse är bra för kroppen och att man 

måste vara medveten om sin omgivning när man använder kroppen för rörelser. 

Förskolläraren ska kunna stötta barnet i dessa rörelser och skapa en tillåtande miljö för barnen 

att röra sig på, inom rimliga gränser då eftersom det finns andra barn att tänka på. 

Förskollärare 6 som jobbat i 47 år beskrev hur rörelser funnits med under alla de år hon varit i 

yrket och säger att de rörelser hon lärt sig sitter kvar i ryggmärgen.  

           Så länge jag har jobbat här så har det alltid varit någonting med rörelser, alltså hela tiden har det varit 

rörelser i sånger och alla de här traditionella sagorna. Hur viktigt det var att få in alla grundrörelser från 

början (Förskollärare 6). 

Förskollärarna nämnde att en del av deras yrke är att kunna upptäcka vart barnet är i sin 

mognad och stötta dem utefter det för att komma till nästa nivå. Utmaningar var någonting 
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flera av förskollärarna tog upp, barnen ska inte bara kunna röra sig, de ska även kunna 

utmanas i sina rörelser. Förskollärare 4 beskrev att barnen blev så uppspelta och högljudda 

under deras spontana springlekar de fick för sig lite då och då. Dessa lekar blev bromsade 

ganska snabbt, med tanken på den stora barngruppen de hade på sin avdelning.  

Alla kan inte springa runt. Det blir ingen bra miljö. Varken arbetsmiljö eller miljö för dem. Det blir oftast 

högt ljud, alltså rörelser har ofta hög ljudnivå med sig och det funkar inte, det går inte, vi kan inte jobba 

så hela dagarna (Förskollärare 5). 

Förskollärare 3 tyckte att tillåtande kaos kunde vara bra för barnen. När de delade upp barnen 

i mindre grupper och olika rum så kunde deras lek få bli lite kaosartad, för det var då barnen 

hade som roligast.  

Är man i kuddrummet med rutschkanan med ett gäng så blir det alltid väldigt livat, så är det. Det får vara 

det, jag tycker det är helt ok. Sedan är det någon som sticker in näsan mitt under pågående lek så tycker 

dem säkert, herregud vad händer. Men jag kan tycka det är lite såhär, ordnat kaos. Det kan behövas. 

(Förskollärare 3). 

Överlag så ansågs inte lokalerna vara någonting som hämmade barnens rörelsebehov. Såklart 

fanns det alltid bra och dåliga aspekter. Förskollärare 2 kunde tycka att ytorna kunde vara för 

platta för att utmana barnen till att komma upp i olika nivåer. Medan förskollärare 5 kände att 

de behövde öppna ytor där friheten att röra sig var större. Även om studiens fokus låg på 

inomhusrörelser så kände alla förskollärare att utomhus klart var bättre för att röra sig, där 

barnen ansågs kunna utmana sina rörelser mer och utvecklas bättre motoriskt.   

4.4 Redskap för rörelser 

Förskollärarna hade väldigt olika meningar gällande vad de önskade sig till avdelningen när 

det kom till olika redskap för rörelseaktiviteter. De flesta ansåg att barnen behövde någonting 

att klättra mer aktivt på än bara soffa och stolar, ribbstol var ett önskemål på de flesta 

avdelningar. Avdelning 1 hade haft tillgång till en gympahall där barnen kunde springa fritt 

utan att bli bromsade, men de hade tyvärr inte längre möjlighet att gå dit. Alla förskollärarna 

ville gärna få möjligheten att utnyttja en gympahall till sin barngrupp. En hinderbana pratade 

förskollärarna om som någonting att ha framme jämt, om det hade funnits lämplig plats för 

avdelningen för det, även hoppmadrasser eller tunnlar i väggen där man kunde krypa in i 

andra lokaler i verksamheten. Det ska vara utmanande menade förskollärarna och barnen ska 

kunna röra sig på ett sådant sätt som är utmanade och tillåtande för dem.  

Ju äldre barnen blir så behöver de en annan typ av rörelse, en 1 åring behöver inte ett träningspass på en 

timma men det kanske en 7 åring behöver, man får se vad för typ rörelse barnet behöver efter mognad. 

Det kanske är fullt tillräckligt med påklädning, sitta och kämpa, på med byxorna själv när man ska ut eller 

skorna. Komma upp på stolen och alla de här bitarna, lägger man ihop det för en 1åring under dagen så 

blir det ganska mycket (Förskollärare 2). 

När förskollärare 3 och 4 fick frågan om vad för material de ville ha till avdelningen så ansåg 

de att deras kroppar kunde vara ett tillräckligt verktyg i sig. De tyckte att barnen själva hade 

fantasin och kreativiteten att kunna hitta på någonting själva med bara deras kroppar som 

hjälp. Det materialet som förskollärarna hade på avdelningen kändes som nog med utmaning 

för barnen, som rutschkanan, tunnel som de kunde krypa i och musik de kunde dansa till. 
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Nu tycker jag i och för sig när man inte har allting och inte kan köpa in allt så blir man rätt uppfinningsrik 

och framför allt är ju barnen så fantastiska. Jag vet en gång de valde att gå balansgång på en tågbana eller 

gå balansgång på mattkanten t.ex. Man kommer rätt långt med en hyfsad medveten tanke (Förskollärare 

3). 

På avdelning 4, där förskollärare 6 jobbade, delades barnen in i grupper så de kunde göra mer 

aktiviteter med ett mindre barnantal. Förskolläraren 6 kände också att de fick en chans att låta 

varje individs behov bli sedda och även utmanade. Gruppen med 3-åringar hade planerade 

dagar med miniröris, medan deras 1 och 2 åringar fick jobba med andra redskap istället för 

miniröris. Rockringen var ett särskilt populärt redskap. Avdelning 3 som förskollärare 5 

jobbade på hade miniröris oftast två gånger i veckan i planerad rörelse, även musiksamlingar 

med rörelser och olika instrument där barnen fick springa, gå och krypa till ljudet av en 

trumma. Förskollärare 4 beskrev en dag i verksamheten när barnen hade miniröris 

tillsammans med förskolläraren så fick de en utmaning. De satte igång musik inne i 

samlingsrummet och på en låt på skivan så skulle barnen balansera på rumpan genom att hålla 

händerna i luften och lyfta benen från golvet. Detta kunde vara svårt även för en vuxen men 

barnen antog utmaningen och efter några gånger så lyckades de. Det var viktigt att barnen 

också kunde förstå vad för kroppsdel de skulle lyfta och att förskollärare 4 benämnade ordet 

på kroppen för att förstå vad just den kroppsdelen var till för. Förskollärarna ansåg att de fick 

in mer än bara rörelser i deras samlingar med hjälp av dessa redskap. Förskollärare 4 menade 

också att matematik hade ett samband med rörelser, då barnen använde sig av kroppen när de 

skulle demonstrera hur stort eller litet någonting material var. 

 

           Det är ju som när man uppfattar det här med matematik, du använder dina armar för att mäta med och då 

lär du dig också uppfatta med hjälp av motoriken och kroppen (Förskollärare 4).  

Förskollärare 5 talade om hur samlingarna med rörelser gav barnen mera kunskap. Hon sa: 

          Det vet man ju själv när man varit och lärt sig, att om man rör sig samtidigt som man gör någonting, till en 

          sång till exempel. Man sjunger en sång och så gör man rörelser till och då lär man sig sången bättre 

         (Förskollärare 5). 

Förskollärare 5 som gick ut sin utbildning för två år sedan hade en positiv inställning till 

rörelser och tränade mycket själv. Förskolläraren hade velat få tips på hur man får in mer 

rörelser i verksamheten, velat ha möjligheten att kunna göra ett studiebesök på andra 

förskolor för att observera deras arbete kring rörelser. Förskollärarens avdelning värderade 

grundrörelserna i sina planerade samlingar. Ett spontant lärande av rörelser uppstod genom 

dans, barnen fick lyssna på musik och röra sin kropp på olika sätt genom musiken. Deras 

djupa stora blåa ”tygpöl” kunde ibland initiera till springlek genom att barnen sprang ifrån ena 

sidan av rummet och hoppade i pölen. En rutschkana kunde dyka upp ibland för att ge mera 

utmaningar till barnens rörelse, när rörelsestunden var över så försvann den igen.  

         Jag tror att man har lagt en grund också för att man tycker det är roligt att röra på sig så har man större 

        chans att man väljer en aktiv fritid när man blir äldre. Så är det, man lägger faktiskt grunden här att det 

        ska vara roligt att röra sig. (Förskollärare 5). 
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5. Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoden som användes i denna forskning, sedan hur toddlarna 

samspelar och hur förskollärarna arbetar med att stimulera toddlarnas motoriska utveckling, 

utifrån resultatet. Sedan en slutsats av vad forskningen kommit fram till. Kapitlet avslutas 

med hur en fortsatt forskning skulle gå till.  

5.1 Metoddiskussion 

Intervjuer ansågs vara en bra och användbar metod till denna studie. En svaghet i studien var 

att intervjuaren aldrig har gjort en intervju innan. Det kunde då tänkas att svaren på frågorna 

eventuellt hade tolkats annorlunda. Johansson och Svedner (2010) menar att det är bra att ha 

gjort pilotintervjuer för att tolka om frågorna verkligen är hållbara till syftet och 

frågeställningarna. För som intervjuare kan man ha sådan fokus att komma vidare till nästa 

fråga och inte vara medveten om vad deltagarna svarar (Johansson och Svedner, 2010). 

Det bestämdes att det endast skulle vara förskollärare med i studien för att se hur deras 

utbildning och arbete med barnen utvecklat deras tankar kring rörelser, för de allra yngsta 

barnen. Intervjuer gav också möjlighet att gå mer in på djupet genom att följa upp 

förskollärarnas svar, för medan intervjun pågick så fick förskollärarna också chansen att 

reflektera över hur de jobbade med rörelser i verksamheten, som tillexempel, varför de ansåg 

att rörelser behövdes i verksamheten eller varför rörelser har sådan stor betydelse för de allra 

minsta barnen. Vid intervjuerna så höll inte alla förskollärare sig alltid vid samma tankesätt 

när det kom till rörelser. Slutsatserna som kom fram i resultatet var ändå vid hög giltighet då 

resultatet höll sig samman till forskningens syfte och frågeställning. Vilket menas med att 

förskollärarna hade samma värderingar när det kom till rörelser inomhus.  

Bryman (2011) skriver att man inte kan dra allmänna slutsatser utav dessa svar till forskning 

som förskollärarna ger i intervjuerna. Vilket menas att de svar som respondenterna gav i 

denna studie var utifrån deras egna åsikter och tankar på den förskola som de jobbade på. Det 

betyder att inte alla förskollärare som jobbar på en 1-3 års avdelning tänker eller arbetar på 

samma sätt på just den förskola de jobbar på. 

5.2 Lokalernas utformning för toddlarnas rörelsebehov 

Vissa förskollärare ansåg att de själva var ett hinder när det kom till rörelser inomhus. De 

tyckte också att ett litet barn inte kan stoppa sina rörelser. Rörelserna fanns redan i kroppen. 

Som Merleau-Ponty (1999) uttrycker det så har vi inte en kropp, vi är vår kropp. 

Förskollärarna tyckte det var viktigt att få in rörelser i verksamheten. De påpekade dock att 

inomhusrörelser var svåra att styra och kontrollera, barnen kunde helt enkelt bli bromsade av 

förskollärarna i sina rörelser för att inte skada ett annat barn eller sig själva. Förskollärarna 

var kluvna i sitt sätt att tolka barnens behov av att springa inne. På avdelning 1 påpekade de 

att barnen fick tillåtande lokaler att springa i, men visste mycket väl om att som vuxna så 

hindrade de dessa aktiva rörelser för att de själva ansåg att den störde. Avdelning 3 styrde upp 

andra rörelseaktiviteter så som dans eller miniröris för att barnen skulle tänka på någonting 

annat än att springa omkring. De flesta var överens om att springa fick man göra ute, där det 

fanns mer utrymme och frihet att springa. Lysklett och Hagen (2006) anser att uteleken är där 
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barnen får mer allsidiga rörelser, dessutom ger den öppna ytan också den möjlighet till den 

motoriska utveckling som barn behöver. Låter man dessutom de små barnen vara ute mycket 

blir glädjen större av att vara inne (Lysklett och Hagen, 2006). Men ändå kände förskollärarna 

att verksamhetens lokaler fungerade bra för rörelser, då barnen fick tillgodosett sitt 

rörelsebehov. Det nämndes dock att för många barn på förskolan kunde skapa hinder i 

inomhusaktiviteter för att lokalernas ytor hindrade stora kroppsrörelser och därför kunde inte 

anpassas efter barnens rörelser. Jagtøien och Grindberg (2000) skriver hur inomhusrörelser 

inte behöver betyda att utrymmet måste vara ett hinder, snarare tvärtom, att det skulle ge 

barnen mer möjligheter för aktiva rörelser.  

Förskollärarna hade en gemensam uppfattning om att alla barn utan ett talspråk uttryckte sig 

genom sina kroppar. Enligt Merleau-Ponty (1999) så är det kroppen som upplever världen.  

I alla upplevelser, sinnen och uttryck så är det kroppen som levererar budskapet. Kroppen 

äger språket menar Merleau-Ponty (1999), kroppen kan inte kommunicera i världen utan att 

vara en del av den. Enligt förskollärarna så kunde de observera hur barnen på olika sätt gav 

sig tillkänna på avdelningen. De ansåg att deras kroppar var källan till kunskapen, genom att 

ta reda vart kroppen var, hur den fungerar, vad den gör och vad den kan. Fysik aktivitet finns 

jämt och ständigt i barnens liv menar Jagtøien och Grindberg (2000) och det går inte hindra 

dem. De allra minsta barnen är oftast de som hoppar och springer när det är någonting de ska 

göra. Man kan se barnen samlas i flock, inte för att prata utan för att röra sig menar Jagtøien 

och Grindberg (2000). Detta menade förskollärarna var någonting som skedde varje dag på 

förskolan bland de allra minsta förskolebarnen. 

Förskollärarna som jobbade på avdelning 1 menade att det inte krävdes mycket för att barnen 

skulle bli utmanade eller få pröva sin kropp på olika sätt. Bara att klättra upp på skötbordet 

eller klättra upp för sin stol vid matbordet ansågs vara prövning nog, att varje procedur och 

steg på avdelningen kunde anses vara en fysisk aktivitet. Enligt Ericsson (2005) så behöver 

barnen ha en bra relation till alla delar av sin kropp om de ska lära sig. Ifall kroppens kunskap 

redan finns hos barnet blir det lättare att utföra vardagliga uppgifter, som att klä på sig, klättra 

upp för en stol eller sitta och pärla vid matbordet. Barnen, speciellt de allra minsta, behöver ha 

en tilltro till sin kropp, att så här är den och så fungerar den för dem. Om inte möjligheten ges 

att kunna utforska sin omgivning med sin kropp, kan de mista sin tro på kroppens förmåga att 

röra sig (Ericsson, 2005). Resultatet visade på hur barnet blev väglett i sina utmaningar av 

förskollärarna, både i finmotoriken och grovmotoriska rörelser. När barnet sa ”kan själv” blev 

det uppmuntrat att fortsätta på det viset av förskollärarna, inom rimliga gränser då förstås. 

5.3 Samspelet mellan toddlarna 

Resultatet visade också att det fanns mycket samspel mellan barn och vuxna. Förskollärarna 

menade att kroppen användes som ett avgörande verktyg när det gällde språkliga interaktioner 

mellan barnen.  Michelsén (2005) menar att varje känsla hos barnet har sin mening i ett 

samspel mellan barnen och med de vuxna, men den känslan som till slut håller ett samspel vid 

liv är det gemensamma intresset för en kommunikation mellan barnen.  
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Förskollärare tog sig an samspelet på olika sätt när de var i kontakt med barnen, de kunde 

tillexempel, avvakta och observera för att se hur samspelet utvecklade sig mellan barnen. 

Andra förskollärare valde att delta i samspelet tillsammans med barnen. Oftast fanns 

förskollärarna tillgängliga i rummet för barnen om de behövde hjälp i samspelet. 

Förskollärarna kunde observera både ömsesidiga samspel och samspel som inte fick någon 

framgång mellan barnen. 

Michelsén (2005) skriver att samspel består mycket av glädje och stora rörelser, men 

poängterar också att det är hellre man ser känslan av glädje som en del av samspelet än någon 

annan känsla. Reagerar barnen med någon annan känsla än glädje så ser nog förskollärarna 

annorlunda på samspelet menar Michelsèn (2005). Glädje som uppstod i ett samspel mellan 

barnen fungerade så länge samspelet höll sig inom rimliga gränser ansåg förskollärarna. Det 

vill säga att blev den för kaotisk eller konflikter uppstod så avbröts samspelet. Leken flyttades 

eventuellt till ett lämpligare rum för rörelser eller så skapade förskollärarna en mer tillåtande 

rörelseaktivitet. Michelsén (2005) visade också att förskollärarna i hennes studie kunde vara 

de som stoppade samspelet, då det var mening att barnen skulle röra sig på ett sätt som 

fungerade för personalen, barngruppen och lokalerna.  

De flesta förskollärarna var eniga om att kroppen var det främsta verktyget till samspel mellan 

barnen och materialet. Løkken (2004) menar att toddlarnas samspel är betydelsefullt, och 

samspelet behöver inte ha verbala ord. Kroppen är där de yngsta barnen hade sitt språk och 

förmedlade detta genom sina känslor, rörelser och gester. Resultatet visade att det kroppsliga 

behovet av att göra sig förstådd inte enbart gäller barnen utan också till förskollärarna. 

Förskollärarna behövde även använda sina egna kroppar för att kunna prata med barnen, både 

när de kommunicerade och rörde sig tillsammans med barnen.  

5.4 Toddlarnas motoriska utveckling 

När det gäller den motoriska utvecklingen så pratade många av förskollärarna inte om 

utveckling utan om en mognad. Mognaden fanns inom barnen och förskollärarna menade att 

när barnet var redo så skulle de komma till nästa steg med hjälp och stöttning av 

förskollärarna. Jagtøien et al. (2002) beskriver också mognad som någonting barnet 

bestämmer själv när de är redo för nästa steg i utvecklingen och denna utveckling kommer i 

en bestämd ordning utifrån barnets gener och arv. Men självklart finns det skillnader i denna 

mognad betonar Jagtøien et al. (2002), speciellt för de yngsta barnen som har många 

individuella olikheter när det kommer till mognad. Vissa små barn går innan de fyllt ett år, 

andra väljer att inte krypa alls. Åldern är därför inget riktmärke när det gäller barnets 

motoriska utveckling, barnet kommer mogna i dess rörelser när det är redo för det (Jagtøien et 

al., 2002). 

Förskollärarna hade med sig olika kunskaper av fysisk aktivitet och rörelser i sitt yrke, vissa 

hade jobbat med det hela sin tid som förskollärare medan andra tränade på fritiden, men alla 

menade att rörelse var någonting nödvändigt och väsentligt, både inomhus och utomhus. 

Förskollärarna menade dessutom att om inte rörelser fanns med i deras sånger så skulle 

antagligen inte barnen lära sig dem lika snabbt. Dessutom får barnen ny insikt varje dag på 

förskolan, genom att vara nyfikna och utforska och utmana sig själva. Klättring upplevde 
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många av förskollärarna som någonting som barnen var väldigt förtjusta i och ville lära sig. 

Soffan blev därför ett roligt material att öva sig på, där barnen klättrade upp och ner.  

Utifrån resultatet verkar de motoriska grundformerna vara väldigt viktiga för förskollärarna, 

de ansåg själva att barnen skulle få möjlighet att utveckla sig i alla rörelser när de var mogna 

för det. Avdelning 3 hade i verksamheten ett utvecklingsmål, som innebar att lyfta fram och 

stärka barnens grundläggande rörelser. Jagtøien et al. (2002) skriver att de grundläggande 

rörelserna är att kunna gå, rulla, krypa, sitta, lyfta huvudet och stå, dessa rörelser kommer ske 

när barnet är moget för det. De grundläggande rörelserna är någonting som barnet ständigt 

behöver träna och utveckla. Detta bör ske genom en aktiv miljö där barnet får möjlighet att 

kunna mogna i dessa rörelser. Det bör finnas vuxna som kan skapa en stimulerande atmosfär 

så barnets motoriska rörelser får en chans att tränas och utvecklas. För det krävs mycket 

varierande övningar för att dessa grundläggande naturliga rörelser ska kunna mogna utifrån 

barnets behov (Jagtøien et al., 2002). Förskollärarna var väl medvetna om vad barnen kunde 

och dessutom kände att de fick kämpa mer med barn som inte fått möjlighet att röra sig lika 

mycket hemma som på förskolan. Där var det viktigt att finnas som stöd för att kunna hjälpa 

dem fram i deras mognad. 

Förskollärarna var medvetna om barnens rörelser och försökte på olika sätt tolka och förstå 

dem. Matematik var på ena förskolan ett begrepp som kom upp ofta och som kändes viktigt 

när det kom till rörelser, förskollärarna på den förskolan menade att de ville utveckla 

rörelserna på ett sätt som barnen kom ihåg dem. Tillsammans med andra barn fick de mäta 

med sina kroppar hur långt ett föremål var eller kunna gissa färgen på det material som 

användes att balansera på. Olika pronomen som i, under, på och bredvid dök upp när barnen 

fick använda sig av rörelser i en tunnel eller på en matta.  

5.5 Slutsats 

Løkken (2008) skriver att för att kunna jobba med små barn måste man veta hur de fungerar. 

Pedagogerna måste vara involverade vad barnen gör och hur de beter sig mot andra och mot 

sig själva. De ska ha en förståelse för de situationer som toddlarna befinner sig i, kunna förstå 

deras behov och intressen.  

Förskollärarna som deltog i studien var medvetna om vad toddlarna behövde när det gällde 

rörelse och den motoriska utvecklingen. Bland annat hur samspelet mellan toddlarna 

fungerade och hur förskollärarnas lokaler gav toddlarna de rörelser de behövde för att 

utvecklas. I resultatet betonades dessutom att när barnen rör sig till en aktivitet av något slag, 

så lär de sig inte bara rörelsen utan de lär sig också aktiviteten bättre. Slutsatsen av denna 

forskning blev att förskollärarna var engagerade, deltog och såg mycket av toddlarnas 

samspel. Toddlarnas motoriska utveckling tyckte förskollärarna bestod av mognad, att de 

stimulerade detta genom att finnas där för barnen för stöttning och vägledning. De jobbade 

även med att stärka de grundläggande motoriska rörelserna hos toddlarna. De såg möjligheter 

och hinder i sina lokaler, då möjligheter bildades genom olika aktiviteter i lekhallen startade 

av förskollärarna. Lokaler att springa i och olika material att använda sig av som till exempel 

stolar och soffa för att toddlarna skulle bygga upp motoriska kunskaper. Alla förskollärare var 

eniga om att utomhusvistelser var klart bättre för stora kroppsliga rörelser och önskade att 
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barnen fick lika mycket utmaningar och utrymme inomhus. Men i vissa fall berodde dessa 

hinder på stora barngrupper, för lite utrymme i lokalerna och även för hög ljudnivå. Bland 

annat var det största hindret förskollärarna själva. 

5.6 Vidare forskning 

Studien har bidraget med mer kunskap om hur förskollärares ser och arbetar med 

förskolebarnens rörelser inomhus. För fortsatt undersökning hade det varit intressant att ta 

reda på om det förskollärarna har sagt stämmer ute i verksamheten. För att ta reda på detta 

skulle det vara intressant att göra fortsatta observationer i de förskolor som varit med i 

undersökningen, då man kan se skillnad på rörelser inomhus och utomhus. Observationen gör 

att man ser barnen och förskollärarna i deras närmiljö, då kan man begrunda över 

förskollärarnas synsätt på barnens rörelser och även tolka barnens samspel och motorik. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till förskollärarna. 
 

Intervjufrågor  

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat inom förskola? 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Har du någon speciell inriktning i din utbildning? 

Hur många barn har du på din avdelning? 

Hur många  

1 åringar: 

2 åringar: 

3 åringar: 

 

Toddlarnas motorik, lek och kunskap utifrån läroplanen. 

1. Läroplanen strävar efter att barnen ska utveckla sin motorik, hur vill du jobba 

gentemot detta? 

2. Hur anser du att barnen utvecklar sin motorik genom den fria leken? 

3. Vad för slags kunskap bildar barnen genom rörelser anser du? 

 

Toddlarnas samspel genom rörelser 

1. Hur tänker du när jag frågar om samspel utifrån rörelser med de allra minsta barnen? 

2. Hur anser du att de allra minsta barnen kommunicerar när de rör sig? 

3. Hur fungerar samspelet mellan dig och barnen när det kommer till rörelser?  

 

Lokalernas utformning utifrån toddlarnas rörelsebehov 

1. Vad skapar era lokaler för hinder i barnens rörelsebehov? För möjligheter? 

2. Vad skulle du själv vilja tillföra till avdelningen för att barnen skulle röra sig bättre? 

3. Hur tänker du själv när det kommer till rörelser inomhus?  

 

Någonting annat som du känner att du vill ta upp? 

 

Tack för att du vill delta i min undersökning! 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

Bilaga 2: Informationsbrevet till förskollärarna  
 

Hej!  

 

Mitt namn är Frida Jarestrand. Jag är en förskollärarstudent ifrån Karlstad Universitet där jag 

läser på distans. Jag är nu inne på 6:e termin på förskollärareprogrammet och ska nu börja 

med mitt examensarbete. Mitt arbete kommer handla om de minsta barnens rörelser. 

 

Mitt syfte kommer att vara barns rörelser inomhus. Med hjälp av er förskollärare vill jag 

utifrån er profession kunna forska om hur ni tar er an barnens rörelser, både i de planerade 

rörelseaktiviteterna och i den fria leken. Även hur detta skapar möjligheter och hinder i 

verksamheten. 

Undersökningen är frivillig och ni kan närsomhelst dra er ur om ni inte längre vill delta i 

studien. Ni förskollärare och er förskola kommer vara konfidentiella Vilket innebär att ni och 

förskolan inte kommer att nämnas vid namn i mitt arbete. Jag är den enda som har tillgång till 

era svar ifrån intervjuerna. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i form av ett 

examensarbete.  

Intervjun kommer ta cirka en timma. Under intervjutillfällena kommer jag använda mig av 

anteckningsblock och även spela in intervjun för att kunna återkoppla till samtalet när jag 

transkriberar det sedan. Detta kommer förstöras när arbetet är klart och godkänt. 

 

Om ni har några funderingar eller frågor under tiden så tveka inte att höra av er till mig.  

Med vänliga hälsningar/ Frida Jarestrand 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3: Samtyckesblanketten till förskollärarna 

 

Samtyckesblankett inför intervjun. 

 

Du som väljer att delta i denna undersökning har fått: 

 Ta del av den information som stod i informationsbrevet. 

 Är medveten om att du som deltar i denna undersökning kommer finnas med i 

forskningen, men kommer förbli anonym. 

 Vet att du som deltar har rätt att dra sig ur ditt deltagande när du vill.  

 Ger ditt samtycke att delta i denna studie. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Datum & Ort  

 

__________________________________________________________________ 

Underskrift ifrån respondenten 

 

 

 


