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Förord  

Vi vill börja med att tacka de sex pedagoger som deltagit och givit oss berättelser och 

perspektiv på deras syn kring rörelse i förskolan, det har varit betydelsefullt för vår studie.  

Vi vill även tacka våra nära och kära som ställt upp och varit förstående för all den tid som vi 

behövt till arbetet samt ett tack till vår fina vän Maria som givit oss intresseväckande 

resonemang och meningsutbyten genom studiens gång. Några fler som vi också vill tacka är 

vår handledare Ulrika men också oss själva, det vill säga varandra för att vi under hela 

arbetets gång hjälpts åt, motiverat och stöttat varandra. 
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Abstrakt  

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan uppfattar 

rörelse. Undersökningen genomfördes med sex semistrukturerade intervjuer där verksamma 

pedagoger på olika förskolor deltog. Resultatet visar att några pedagoger uppfattar rörelse i 

förskolan som mer planerat, andra mer spontant och oplanerat. Något som alla pedagogerna 

belyser är att rörelsen är betydelsefull för barnen i förskolan, de beskriver att rörelse är 

centralt för barns väg till lärande. Pedagogerna menar att utomhusmiljön samt skogen kan 

ge barn möjligheter till fysisk aktivitet. Pedagogerna beskriver kring några hinder som kan 

finnas för rörelse i förskolan: dessa kan vara miljön, lokalernas utformning samt 

pedagogernas förhållningssätt och inställning gentemot rörelse.   

 

Nyckelord: Fri lek, fysisk aktivitet, förhållningssätt, förskola, miljö, pedagoger, rörelse. 
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Introduktion  

Inledning  

Barn är mindre fysiskt aktiva än tidigare och utövar mer stillasittande aktiviteter på grund 

av den ökade tillgängligheten till elektroniska verktyg som surfplattor, tv-spel och datorer 

(Faskunger, 2008). För barn som spenderar långa dagar på förskolan och inte ges andra 

möjligheter till att röra sig bör fysisk aktivitet anordnas av pedagogerna (Copeland, 

Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman, 2011). Förskolan ska fungera som ett komplement 

till hemmet (Skolverket, 2016) och har det övergripande ansvaret att nå de mål i läroplanen 

som även omfattar fysisk aktivitet.    

 

Rörelse definieras som något som innefattar all vår kroppsrörelse där grovmotoriken är i 

centrum (Socialstyrelsen, 2009). Med grovmotoriska rörelser menas att barnen använder de 

stora muskelgrupperna som ben, armar, mage och rygg (Jagtøien m.fl., 2002). Denna 

definition av rörelse ligger som grund till studien då vi under tidigare praktiker upplevt att 

rörelse inte fått funnits som en rutin i verksamheten. Williams, Pfeiffer, Dowda, Jeter, Jones 

och Pate (2009) beskriver att barn under förskoleåren är mest mottagliga för rörelse och gör 

det genom att springa och hoppa samt kasta, sparka och fånga. De belyser vidare att den 

motoriska utvecklingen är betydande i barns första levnadsår och därför behöver den 

utmanas hos barn. Det som författarna nämner ovan var något som vi upplevde saknades 

under våra praktiker. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver att när barn leker så 

använder de sig av flera sinnen och de lär sig att integrera med andra genom att använda 

hela sin kropp.  Författarna beskriver vidare att om barnet har en bra självbild när det gäller 

fysisk aktivitet så kan det upplevas mer okomplicerat att samspela och integrera med miljön 

som finns i förskolan. Sandborg – Holmdahl och Steining (1993) belyser att barn genom att 

röra sig och använda hela sin kropp undersöker och upptäcker vart sina egna gränser går 

och vågar då utmanas i sin kroppsliga utveckling för att kunna erövra sin värld.  

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) skriver att barn genom rörelse kan få förståelser dels 

för rumsuppfattning, kroppsuppfattning och talförståelse men även uppfattningar kring 

olika begrepp, lägesord och riktningar. Vidare belyser Ericsson (2003) att balanssinnet, 

koordinationsförmågan och konditionen kan öka med fysisk aktivitet. Detta uttrycker även 

Skolverket (2016) då de beskriver att det är verksamhetens och pedagogernas ansvar att 

sträva mot att varje individ får möjligheter att utveckla sin koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning. Det är också förskolans och pedagogernas ansvar att se till så varje barn 

får möjligheter till stöd och stimulans i sin motoriska utveckling (Skolverket, 2016).  

 

Det är av betydelse att barn i sina första levnadsår ges möjlighet till rörelse då de under 

dessa år är som mest mottagliga för utveckling i sin kroppsuppfattning och koordination. 
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Många av barnen vistas större delen av sin vakna tid i förskolan och därför är det av 

betydelse att de ges möjligheter att utöva rörelse just i verksamheten. Vill därför i denna 

studie synliggöra pedagogers uppfattningar kring rörelse och hur de definierar rörelse i 

förskolan samt varför, när och i vilka sammanhang som rörelse förekommer i verksamheten.  

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att redovisas, under rubrikerna rörelse för 

utveckling och lärande, pedagogens betydelse för rörelse, miljöns roll för rörelse samt lekens 

roll för barns rörelse. Där det beskrivs om hur pedagogens aktiva deltagande, planerade och 

oplanerade aktiviteter samt hur olika miljöer påverkar barns möjligheter för fysisk aktivitet 

och rörelse.   

 

Rörelse för utveckling och lärande  

Barn är rörliga och aktiva i sin natur, de vill använda sig av sin kropp för att utforska och ta 

lärdom av världen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Faskunger (2013) menar att de 

elektroniska verktygen inspirerar barn till mer stillasittande aktiviteter och att barn i 

allmänhet blivit allt mer överviktiga och förskolan behöver ta ett större ansvar för att främja 

fysisk aktivitet. Förskolan kan då vara med och bidra till barns inställning gentemot fysisk 

aktivitet och huruvida det kommer att gynna eller hämma en positiv motorisk utveckling 

och deras attityd till fysiska aktiviteter (Cammisa, m.fl. 2011). Ellneby (2007) beskriver att 

barn behöver ges möjligheter till rörelse för att kunna nå den motoriska utvecklingen som 

varje individ behöver.  

  

Sandborgh-Holmdahl och Steining (1993) beskriver att när barn rör sig får de olika 

uppfattningar om kroppen, individen kan då skapa sig en grund i sin motoriska utveckling.  

Sigmundsson och Pedersen (2004) beskriver att barn redan i tidig ålder behöver ges 

möjligheter att träna rörelse under hela sin vakna tid. Sigmundsson och Pedersen (2004) 

menar att de inte ska bedrivas någon sorts träning av rörelser och motoriska färdigheter, de  

menar att det kan vara angeläget att leka och ”härja” med barnen så att deras motoriska 

utveckling stimuleras, likadant som vid samtal tillsammans med barn för att stimulera deras 

språkutveckling. Telama, Yang, Viikari, Välimäki, Wanne och Raitakari (2005) menar att 

olika aktivitetsmönster som grundläggs tidigt i barndomen har benägenhet att följa med upp 

i vuxen ålder. Därför kan det vara angeläget att börja med rörelse redan i förskolan då detta 

tenderar att följa med barnen upp i åldrarna tills att de börjar med specifika idrottslektioner. 

Ericsson (2003) beskriver att uppskattningsvis tio procent av barn vid sex årsålder kan ha 

brister i sin motoriska utveckling och dessa brister tenderar inte att försvinna utan övning. 

Därför behövs pedagogers engagemang för att kunna stötta barn i deras moriska utveckling. 
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Ericsson (2003) menar att barn med sämre motorik kan ha koncentrationssvårigheter, hon 

fortsätter med att koncentrationsförmågan skulle kunna öka om barnet ges möjligheter till 

rörelseaktiviteter. Barn kan då få en förståelse för sina förmågor samt att deras 

självförtroende ökar. Författaren fortsätter belysa att barn som har låg självkänsla oftast 

tillhör den grupp av barn som rör och aktiverar sig minst just för att de hamnar utanför 

lekarna. Detta skulle då kunna leda till att en ond cirkel skapas då barnen fortsättningsvis 

kan hamna utanför i rörelseaktiviteter och får då inte samma utveckling inom ämnet. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver vidare att barn som är otrygga ofta har dålig 

kroppskänsla, vilket kan medföra att de inte är trygga i sig själva och kan då bli osäker på sin 

egen kropp vilket i sin tur kan leda till att de inte vill delta i rörelseaktiviteter. De barn som 

är mindre motoriskt utvecklade kan alltså riskeras att uteslutas ur gemenskaper på grund av 

sin osäkerhet, ett barn med mer utvecklad motorik är i större grad en omtyckt lekkamrat 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Individer som givits möjligheter samt utforskat dessa 

har mer i sin upplevelseryggsäck och är mer redo att ta sig an nya och oprövade utmaningar 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Men som Sandborgh-Holmdahl och Steining (1993) 

beskriver behöver pedagogerna i förskolan låta rörelse ta tid och inte stressa barnen, 

rörelseaktiviteter bör inte heller vara tävlingsinriktade. Det kan skapa oro och sämre 

förutsättningar för barnen och för deras kroppsliga utveckling.    

 

Pedagogens betydelse för rörelse 

Ericsson (2003) framhåller att alla barn lär sig på olika sätt och menar att det vara av 

betydelse att pedagogen har en grund kring motoriska rörelseaktiviteter så att denne har 

flera ingångar till fenomenet och kan ge alla barn möjligheter att delta.  Stephenson (2002) 

beskriver att pedagogernas inställning och attityd kan vara av en begränsning som kan 

komma att påverka barnen i deras möjlighet att få tillgång till lek och rörelse. Ellneby (2007) 

beskriver att pedagoger som inte är intresserad av rörelse istället kan välja att lägga sitt fokus 

på andra aktiviteter. Det kan också vara så att pedagoger i dessa fall både medvetet och 

omedvetet avleder barnen från att utöva rörelse.  

 

Copeland, m.fl. (2011) beskriver att pedagoger spelar en väsentlig roll för barns fysiska 

aktivitetsnivå och att det kan skilja sig mellan avdelningarna i verksamheten då pedagoger 

oftast har sina egna erfarenheter och inställningar gentemot utomhusvistelsen och den 

fysiska aktiviteten. Författarna beskriver vidare att det kan handla om pedagogernas attityd 

mot att vistas utomhus eller om de inte gillar att vara ute när det är enligt deras tycke 

exempelvis för varmt eller för kallt, som kan vara en avgörande faktor för huruvida de tar 

med barnen utomhus eller om de väljer att stanna inne. Eftersom pedagogerna ofta kan ta 

enskilda beslut och avgöra vad och vilka aktiviteter som ska göras under dagarna så leder 

det till att barnen får olika möjligheter till att vistats och vara fysiskt aktiva utomhus, vilket 

kan leda till att barnen får olika motoriska erfarenheter trots att de befinner sig i samma 

verksamhet (Copeland, m.fl., 2011). Vilket i sin tur kan leda till att barn som har pedagoger i 
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sin barngrupp som inte tycker om att vara fysiskt aktiva eller spendera så mycket tid 

utomhus, inte får samma möjlighet att vara ute och röra på sig lika mycket som de 

barngrupper som har pedagoger som har en annan inställning till att vistas utomhus och till 

att vara fysiskt aktiv (Copeland, m.fl, 2011).   

 

Granberg (1998) beskriver att om pedagogerna är närvarande och engagerade i barnens 

lekar, aktiviteter och rörelser så kan det smitta av sig till barnen. Om den vuxne har en trygg 

roll till aktiviteten och rörelsen, kan dennes iver och glöd föras över till barnen och väcka ny 

eller göra glädjen större för barnen till att vilja deltaga. Barn får även med sig större kunskap 

om rörelse och kan själv använda sig av detta i andra situationer (Granberg, 1998).  Genom 

att pedagoger i förskolan aktivt deltar i barnens lek kan de påverka barnens känsla för 

rörelseupplevelser och få dem att känna en glädje till fysiska aktiviteter och till att röra sig. 

Detta ökar även deras sociala förmåga genom interaktion och samspel mellan alla individer i 

olika lekar (Ericsson, 2003). För att kunna inspirera barn till att vara mer fysiskt aktiva, 

menar Ericsson (2003) att det kan vara betydelsefullt att pedagoger försöker planera in 

rörliga aktiviteter som de kan göra tillsammans med alla barn.  

 

Mellberg (1993) uppmärksammar att det är angeläget att pedagogerna i förskolan behöver 

planera och ge tid till den fria leken där rörelse ingår, men menar även att det är 

betydelsefullt att de planerar in rörelseaktiviteter där barn får öva på sådant som de inte får 

tillgång och ges möjligheter till i den fria leken och rörelsen. Ericsson (2003) beskriver att 

barn genom förberedda och ordnade aktiviteter ska ges möjligheter att träna och utveckla 

sina motoriska färdigheter. Ericsson (2003) och Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä och 

Valtonen (2013) belyser att pedagoger i förskolan behöver skapa möjligheter och hjälpa de 

barn som själva inte tar initiativ till att utforska nya aktiviteter. Sporns och Edelman (1993) 

och Ericsson (2003) menar att det kan skapas en nyfikenhet för rörelse där barn givits 

möjligheter att deltaga i planerade och spontana aktiviteter där pedagogen lagt fokus på att 

stimulera barns motoriska färdigheter. Storli och Hagen (2010) beskriver att planerade 

gruppaktiviteter för fysisk rörelse kan vara av en utmaning. Då en enkel promenad kan vara 

främjande och utvecklande för barn med mindre rörelseförmåga, men att detta kan hämma 

barn med mer utvecklad rörelseförmåga. Därför kan det vara positivt att göra planerade 

aktiviteter mer individanpassat just för att kunna ge varje individ den rörelse och utmaning 

som de behöver för att sedan kunna utvecklas vidare (Storli & Hagen, 2010).  

 

Ericsson (2003) menar att barn behöver både utrymme och tid men inte minst tillåtelse, att få 

leka fartfyllda lekar som vanligtvis kan vara rätt så högljudda och som innefattar hela 

kroppen men som pedagogerna oftast upplever som kaos. När barnen springer hoppar och 

"stökar" så stannar pedagoger upp dem istället för att själv stanna upp och försöka se deras 

behov och göra något vettigt av det, att skapa en betydelse full stund eller aktivitet.  Dessen 

(1990) beskriver att pedagoger i förskolan är rädda för så kallat kaos, som kan leda till att 

pedagoger väljer att avvärja situationer där barnen springer och härjar istället för att ta till 
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sig att barnen har ett behov som de tydligt visar. Eriksson Bergström (2013) beskriver att när 

pedagoger har huvudfokus på ordning och struktur så kan det istället leda till att behovet av 

att ha regler ökar.    
 

Miljöns roll för rörelse i förskolan    

Ericsson (2003) menar att miljön som vi befinner oss i kan påverka hur vi utvecklas i olika 

sammanhang, där inkluderat vår rörelse och motorikförmåga, då kan planering och 

utformning av miljön vara en väsentlig faktor i verksamheten. Mellberg (1993) beskriver att 

det kan vara betydelsefullt att ha ett tomt rum i förskolan där barnen ges möjligheter att röra 

sig med stora rörelser samt springa hoppa och experimentera med sina kroppar i fokus. 

Faskunger (2008) belyser att miljön i förskolan behöver utformas så att barn kan ges 

möjligheter att röra på sig då omgivningen kan ha markant inflytande över att intresset 

väcks. Storli och Hagen (2010) beskriver att traditionella utemiljöer i förskolan ofta inte är 

tillräckligt utmanande för att främja fysisk aktivitet och utmana alla barn i dess 

grovmotoriska utveckling. Författarna beskriver vidare att utomhusmiljöerna i förskolan 

behöver vara framställda för att inbjuda barnen till lek och rörelse.  Därav behövs en 

spännande, intresseväckande och inspirerande miljö för att främja barns rörelse och 

aktivitetsmöjligheter (Cammissa, m.fl., 2011). Miljöerna behöver vara inspirerande där 

barnen vill och kan röra sig utan att behöva värderas att de just rör sig utan det kan ske 

naturligt (Faskunger, 2008). 

 

Cammissa, m.fl. (2011) menar att den utrustning och de leksaker som förskolan väljer att 

köpa in ger signaler till barnen om vilka aktiviteter som pedagogerna tycker är önskvärda. 

Författarna menar att om pedagogerna vill att barnen ska röra sig mer så kan det vara av 

betydelse att ha material som inspirerar till rörelse och rörelseaktiviteter. Storli och Hagen 

(2010) belyser att ett stort utbud av material och en mångfald i miljön kan vara faktorer som 

påverkar barnens stimulans till fysiska aktiviteter och rörelse men de behöver inte vara det. 

Exempelvis kan för mycket material göra så att barnen blir mer stillasittande på grund av att 

fokus och koncentration hamnar på materialet och inte på självaste inbjudan till rörelse 

(Storli & Hagen, 2010). 

  
Eriksson Bergström (2013) beskriver att utformningen och utseendet av miljön kan bjuda 

barnen på olika användbara möjligheter och aktiviteter, exempelvis kan en öppen yta 

erbjuda andra aktiviteter än vad en varierande miljö med kullar och växtligheter kan 

erbjuda. Hon menar att det kan vara svårt att leka kurragömma på en öppen yta samtidigt 

som det kan vara svårt att spela olika typer av bollspel i en mer varierande terräng. Eriksson 

Bergström (2013) förklarar vidare att miljöns utformning även kan spela en betydelsefull roll 

för barns förutsättningar och valmöjligheter att kunna välja om de vill leka ensamma eller 

tillsammans med kamrater. Copeland, m.fl. (2011) beskriver att det inte spelar någon roll om 

en verksamhet har en rik och varierande miljö om inte pedagogerna är engagerade. 
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Författarna menar att en verksamhet som har en slät och till syntes oinspirerande miljö kan 

ändå ha barn som är mer fysiskt aktiva tack vare pedagogernas kreativitet, engagemang och 

förhållningssätt som ger barn möjlighet till rörelse och aktivitet. 

  
Ellneby (2007) beskriver att den största delen av rörelse i förskolan sker i utomhusmiljön då 

den miljön oftast är mer stimulerande för barns rörelsemönster och barnen inspireras mer till 

att springa, klättra och använda sig av hela sin kropp. Sigmundsson och Pedersen (2004) 

beskriver att en miljö som inte inspirerar till rörelse kan leda till motoriska problem, de 

menar att understimulering av rörelseaktiviteter eller låg aktivitetsnivå kan hämma 

utvecklingen hos barn. Ericsson (2003) belyser att motoriska brister inte är något som bara 

försvinner av sig självt, eller är något som växer bort, det är något som måste tränas upp.  

 

Fria lekens roll för barns rörelse.    

Ett annat perspektiv när vi pratar om rörelse i förskolan är lekens betydelse. Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby. (2012) beskriver att leken är betydelsefull för barn då den handlar om att 

lära känna sin egen kropp men även för att den kan inspirera barn till att vilja utforska sina 

rörelsemöjligheter. Osnes, m.fl. (2012) beskriver vidare att pedagoger behöver utforma 

miljön för att barnen ska kunna göra det som intresserar dem. Författarna fortsätter med att 

barnen har ett driv att vara rörliga vid olika lekar. Om pedagogerna skulle planera miljöerna 

i förskolan med rikt material och inspirerande omgivningar som främjar, gagnar och 

utmanar till lek och rörelse, så kan den även nyttjas i barns fria lek. Ericsson (2003) beskriver 

att barn oftast rör sig i leken, Williams, m.fl. (2009) menar att den motoriska utvecklingen 

hos barn ofta är kopplat till olika lekar. Leken kan alltså vara en ingång till rörelse, främst för 

de barn som har sämre rörelseförmåga. För dessa barn kan leken ge en stor ingång till just 

rörelse. Bjuds dessa barn inte frivilligt in i leken är det upp till pedagogerna att bjuda in sig 

själva och dessa barn i lekar där rörelse främjas (Ericsson, 2003). 

  

Reunamo, m.fl. (2013) beskriver att barn är som mest fysiskt aktiva när de befinner sig i 

utomhusmiljön och har fri lek tillsammans med sina kamrater. Archer och Siraj (2015) 

beskriver även att barn under rörelseaktiviteter upplevs samspela och föra mer dialoger med 

varandra. Vidare beskriver Storli och Hagen (2010) att särskilt utemiljön kan ses som 

grundläggande för barns rörliga aktiviteter och lekar, detta kan bero på att samtal och 

reflektioner kring fysisk aktivitet och rörelse i inomhusmiljön inte görs.   

  

Reunamo, m.fl. (2013) beskriver att barn oftast kan vara mer fysiskt aktiva när pedagogerna 

inte är närvarande och att barnen inte heller tycks vara lika rörliga och fysiskt aktiva under 

pedagogledda aktiviteter såsom de är under den fria leken. Eriksson Bergström (2013) 

beskriver också att barn oftast väljer att leka där inte pedagogerna befinner sig och menar att 

miljöns utformning kan vara avgörande för att det ska kunna ske. Reunamo, m.fl. (2013) 

menar vidare att pedagoger kan behöva tänka att de själva inte är de som är drivande i barns 
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fysiska aktivitet. Pedagogerna spelar en väsentlig roll i barns motoriska utveckling, men 

författarna menar att barn rör sig mer när de är tillsammans med kamrater i den fria leken. 

Men det behöver inte alltid vara så, ibland så kan de planerade aktiviteterna som är ledda av 

pedagoger inbjuda barnen till att vara mer fysiskt aktiva än vad barnen skulle vara under 

deras egna fria lek (Sem Obeng, 2009).   
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sex pedagogers uppfattningar om rörelse i förskolan.  

 

Problemfrågeställningar: 

• Hur definierar pedagoger rörelse i förskolan? 

• Vilka sammanhang och vad möjliggör/hindrar rörelse i förskolans verksamhet? 
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Metod  

I detta avsnitt kommer en redogörelse för vilken metod vi använt oss av i vår insamling av 

data samt hur vi har analyserat det vi samlat på oss under våra möten med verksamma 

pedagoger. Vi kommer även här att beskriva nackdelar respektive fördelar som kan finnas 

vid dessa metodval som vi har genomfört. Studiens tillvägagångssätt samt vilka etiska 

överväganden vi gjort kommer också att presenteras här. 

Beskrivning av arbetsgång kring själva arbetet 

Vi som skriver detta arbete befinner oss på två olika ställen i Sverige. Vi har lagt upp arbetet 

så att vi på vardera håll läst och grundat litteratur, valt ut det som vi funnit mest intressant 

och relevant och sedan gått igenom detta tillsammans. Under arbetets gång fann vi ett 

dokument över nätet som vi båda kunde skriva i samtidigt och se varandras kommentarer. 

Dokumentet, OneDrive Word, som vi använde oss av har fungerat bra för oss. En fördel med 

att skriva detta arbete tillsammans är att vi båda besitter olika kunskaper och 

arbetslivserfarenheter så det framkommer intressanta diskussioner och reflektioner kring 

rörelse igenom vår studie. Var och en ansvarade för att ta kontakt med tre 

pedagoger och intervjua dessa samt att transkribera ihop datamaterialet själva. Vi har valt att 

inte skriva olika delar var för sig i arbetet utan vi har skrivit alla delar tillsammans.   

  

Urval  

Val informanter 

Vi valde att rikta in oss på både förskollärare och barnskötare då de alla har ett ansvar att 

sträva mot lärandeplansmålen. 

Vi började med att var och en besökte tre förskolor var, där vi förklarade kort vår studie för 

pedagogerna och frågade sedan om någon ville delta, vilket alla ville. Vi lämnade en 

intervjuguide samt ett missiv med kontaktuppgifter och information om studien. Sedan kom 

vi överens om att vi skulle kontakta dem inom några dagar för att boka in en tid för intervju.  

Vi gjorde intervjuerna på var sitt håll då vi inte ville att respondenterna på något vis skulle 

känna sig i underläge och på grund av det förändra sina svar för att denne inte känner sig 

helt bekväm (Stukát 2011).  Ahrne och svensson (2015) beskriver att vi genom att ta reda på 

vad andra människor känner eller upplever kring ett fenomen kan vi som forskare få 

ytterligare idéer för fortsatt skrivande.  

Sammanställning av informanterna 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra en kort sammanfattning av alla pedagoger som vi 

intervjuat, de har givits fiktiva namn. 
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Elina har erfarenhet inom barnomsorgen i 12 år. Förskolan som Elina arbetar på har 2 

avdelningar och dessa är syskongrupper, så hon arbetar med barn från 1-6 års ålder. De har 

20 barn och är 3 pedagoger.   

 

Annelie har arbetat med barn i 16 år, men inom förskoleverksamheten i 6 år. Hon jobbar på 

en privat förskola vid en avdelning med 3 andra pedagoger och 17 barn i åldrarna 4-5 år. 

  

Maria har under större delen av sin arbetskarriär jobbat i barnomsorgen, hon har arbetat där 

i 31 år. Förskolan är ett föräldrakooperativ och det finns där en syskongrupp med 16 barn 

och 3 pedagoger.   

 

Stina har jobbat 4 år inom barnomsorgen på en kommunal förskola vid en avdelning med 17 

stycken barn i 3 års åldern tillsammans med 3 pedagoger.   

 

Malin har jobbat i 29 år som förskollärare och hon jobbar på en kommunal förskola vid en 

avdelning där de har 17stycken barn i åldrarna 3 – 4 år. Hon arbetar där tillsammans med 3 

andra pedagoger.   

 

Ulla har jobbat 5 år som förskollärare. Hon jobbar nu på en kommunal förskola vid en 

avdelning med 16 stycken 1–3 åringar tillsammans med 3 andra pedagoger.  

 

Datainsamlingsmetod 

Metoden som vi använt oss av för att insamla data är en så kallad kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod omnämner människors upplevelser av saker samt deras syn på 

verkligheten och i en sådan studie läggs fokus på att försöka beskriva, förklara och tolka ett 

fenomen (Ahrne & svensson, 2015). Vi utgick ifrån att det finns en verklighet men att den 

upplevs och uppfattas på många olika sätt och att det således inte finns någon absolut eller 

objektiv sanning. Vi valde att samla vår data genom intervjuer då det är en metod som kan 

ge intressanta infallsvinklar om pedagogernas tankar, syn, värderingar och förhållningssätt 

kring ett fenomen, som i vårt fall är rörelse. Vid användning av intervju som metod så kan 

det ge möjligheter till följdfrågor som kan leda till mer utförliga svar och det i sin tur ger 

möjlighet att kunna uppfatta och registrera oväntade svar som ger möjlighet till uppföljning.  

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi samtalade med en individ åt 

gången (Halkier, 2010). Med Semistrukturerade intervjuer menas att vi använde oss av 

huvudfrågor som ställdes likadant till alla respondenter, men att de följdes upp med 

individuella följdfrågor beroende på de svar vi fick (Stukát, 2011). Vi använde oss utav några 

öppna, konkreta huvudfrågor som inbjöd till ett berättande där respondenten själv fick välja 

vad som skulle delges och berättas. Genom detta kan vi enligt Ahrne och Svenson (2015) få 

svar på andra frågor och få en vidare förklaring med fler nyanser. Vi försökte även undvika 



 

 

13 

att ställa frågan ”varför”, då det kan leda till att den som intervjuas känner sig trängd och det 

kan då hämma berättandet om respondenten känner att den måste stå till svars för något 

(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014).    

 

Genomförande 

Vi genomförde intervjuerna i respondenterna trygga zon som vi uppskattade var deras 

arbetsplats, förskolan. Detta för att för att de skulle kunna sig trygga och bekväma samt att 

så lite tid från verksamheten skulle behöva tas (Stukát, 2011: Ahrne & Svensson, 2011) Vi 

försökte välja ett rum som inte kändes så strikt men ändå ett rum där vi inte skulle bli störda, 

detta för att samtal brukar löpa på mer. Vi valde även att sitta tvärs mot vår respondent och 

inte mitt emot. Detta för att respondenten då ges mer frihet och öppet för att inte konstant ha 

ögonkontakt då det kan upplevas obehagligt (Ahrne & Svensson, 2015)   

 

Intervjuerna spelades in via ljudinspelare i våra mobiler. Detta för att fokus ska kunna ligga 

på att lyssna och ställa följdfrågor till respondenterna, utan att behöva pausa eller avbryta för 

att anteckna då det kan upplevas som störningar i en intervju (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014). Att ha i åtanke kan dock vara att respondenten kan känna sig mer utsatt då 

intervjun spelas in. Därav kan det vara betydelsefullt att redan innan intervjutillfället 

meddela respondenten och få bekräftat att detta är okej. Dels för att respondentens ska 

kunna förbereda sig men även för intervjuarens skull, för att redan innan intervjun ta 

ställning till om den respondent som väljer att inte bli inspelad ska få deltaga i studien eller 

inte och hur vida datainsamlingen kan lösas (Ahrne & Svensson, 2015)   

Vi valde också att anteckna under intervjun just för att kunna fånga upp det som 

ljudinspelningen inte uppfattar, exempelvis grimaser och kroppsspråk (Ahrne & Svensson, 

2015). 

Analysmetod 

Då vi befinner oss på olika orter så gjorde vi intervjuer på varsitt håll. När intervjuerna var 

genomförda och transkriberade så gav vi pedagogerna fiktiva namn och skickade de 

transkriberade intervjuerna till varandra så att vi båda kunde ta del av det insamlade 

materialet. Vi läste varandras transkriberade intervjuer och började kategorisera och försöka 

hitta samband mellan de svaren vi fått. I en kvalitativ studie så är oftast mängden 

datamaterial stort (Ahrne & Svensson, 2015), därför behövde vi sortera materialet för att 

lättare få överblick över innehållet. Vi valde att använda oss av en öppen samt selektiv 

kodning (Ahrne & Svensson, 2015) det betyder att vi försökte finna och välja ut vad som var 

centralt i varje intervju samt vad som var relevant för vår studie och dess syfte. Vi har valt att 

använda oss av våra frågeställningar som utgångspunkter: vad pedagogerna i studien 

definierar rörelse som samt vilka sammanhang och vad som möjliggör/hindrar rörelse som 

aktivitet i förskolans verksamhet.  
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Genom att dela upp och gruppera pedagogernas uttalande så fick vi en större översikt över 

materialet, vilket underlättade arbetet med att bena ut fler underrubriker som vi fann 

intressanta för vår studie. Då vi i arbetet har hittat samband och kategoriserat så har vi gjort 

ett urval med det material som vi finner relevant för studiens syfte och i varje kategori finns 

citat för att belysa likheter samt olikheter i pedagogernas berättelser och tankar. Detta har vi 

gjort för att åstadkomma den reducering som Ahrne och Svensson (2015) syftar på.   

Etiskt ställningstagande 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att det är av betydelse att planera och 

genomföra undersökningen, i vårt fall intervjun på ett sätt som inte kränker informanterna 

som deltar och de ska inte på något vis känna sig utsatta. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver att det därför är betydelsefullt att intervjuare tänker igenom vad frågan handlar 

om och hur frågan formuleras. Genom att vara en aktiv intervjuare samlar denne på sig 

mycket data och breddar då kunskapen kring frågeställningarna, Ahrne och svensson (2015). 

Vissa informanter behöver få mer stöttning än intervjuarens lyssnande, en del behöver färre 

frågor och kan ge en bred anblick av sin syn, medan andra informanter behöver mer frågor 

för att nå upp till samma bred, därav är även intervjuarens sätt att samspela med 

informanten betydelsefull (Ahrne & Svensson, 2015).     

 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att studenter under sitt uppsatsskrivande 

behöver följa samma principer och regelverk som vilken annan forskare. För ”Högskolornas 

verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas”. Lag (2000:1370) 

(högskolelagen 3 a §, 1994).  Vi har utgått ifrån några forskningsetiska överväganden i detta 

arbete och dessa har vi funnit i vetenskapsrådet (2002) där de finns uppradade som fyra 

punkter. Vi valde att dela ut missiv till pedagogerna där de fick ta del av dessa fyra krav.  

   

Den första punkten som togs ställning till var informationskravet där det hänvisas om att de 

utvalda som blir intervjuade ska få information kring vad syftet med studien är. Våra 

respondenter fick genom missivet denna information. Där beskrevs även tiden som behövde 

avsättas för intervjun, vi valde att avsätta 45 minuter för varje intervju. Det kan kännas som 

att vi tog i med mycket tid men vi gjorde det aktiva valet att hellre sätta lite längre tid än för 

kort tid. Detta för att Ahrne och Svensson (2015) belyser att det kan skapas barriärer om det 

sätts en avsatt tid. Detta för att informanten kan känna en press ifall att intervjun behöver 

överskrida tiden och behöver lämna på grund av att denne behövs i barngrupp, svaren kan 

då lämnas ofullständiga. Men samtidigt belyser Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) att 

pedagogerna behöver veta en cirka tid för att kunna omstrukturera arbetet i verksamheten 

under denna tid och för att respondenterna ska känna sig lugna och angenäma att reflektera 

kring och svara på de frågor som ställs. Till missivet bifogades även en intervjuguide där 

frågorna som vi skulle utgå ifrån i intervjuerna fanns med. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver att det kan vara betydelsefullt att respondenterna får ta del av intervjuns upplägg 

innan samtalstillfället. Detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig.  
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Nästa punkt handlar om samtyckeskravet, vilket menas att respondenterna ska få 

information om att deras medverkan är helt frivillig. Pedagogerna fick genom vårt missiv 

information om att de när som helst under intervjuns gång kan välja att avbryta sin 

medverkan i studien. Den tredje punkten är konfidentialitetskravet och där ska de som 

intervjuas ges information om att svaren de delger inte på något sätt ska och kunna kopplas 

till dem eller till deras arbetsplats. Den sista punkten är nyttjandekravet vilken innefattar att 

informationen som intervjuaren tar del av endast får användas till detta arbete och inte i 

några andra kontexter (vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna meddelades att det som de 

väljer att delge inte kommer att användas till andra arbeten än till denna studie.  

 

Dessa fyra punkter fick respondenterna tillgång till redan innan intervjun i vårt missiv men 

vi återkopplade även till dessa innan intervjun när vi träffade dem. Respondenterna 

förfrågades även då om sitt medgivande och samtycke till att bli inspelad samt så bad vi 

även om deras tillåtelse att eventuellt citera dem i studien (Eliasson, 2013) 

Validitet / reliabilitet 

Vi har valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer med likadana huvudfrågor och 

samma formuleringar till alla informanter. Då det blir enklare att behandla resultatet som vi 

får fram då vi enkelt kan jämföra respondenternas svar med varandra, då det är samma 

huvudfrågor som ställts (Stukát, 2011).   

 

Vi har använt och prövat frågorna tidigare i en pilotstudie för att på så sätt se om vi fick fram 

svar som var relevanta för vår studie eller om vi behövde revidera frågorna så att vi skulle 

vara säkra på att de frågor vi skulle använder oss av verkligen "mätte" det vi ville mäta 

(Stukat, 2011). Vilket kan leda till att vår forsknings validitet ökar samt att vår slutgiltiga 

studie har intention att få bättre resultat då intervjufrågorna är prövade och granskade 

(Stukát, 2011). Vi har även valt att inte besöka förskolor där vi känner personalen då vi vill 

att samspelet med respondenten blir så neutralt som möjligt, då det annars finns risk att vi 

som intervjuar leder respondenten, medvetet eller omedvetet, till att svara på ett visst sätt 

(Stukát, 2011). Det är angeläget att den som intervjuar påverkar respondenterna så lite som 

möjligt, då det är väsentligt för validiteten och reliabiliteten i studien (Eliasson, 2013).   

Metoddiskussion 

Vi kommer att diskutera huruvida metodval, urval, genomförande och analysmetod kan ha 

påverkat studiens reliabilitet och validitet.   

I studien använde vi semistrukturerade intervjuer som metod för att undersöka vår studies 

syfte kring sex pedagogers syn på rörelse i förskolan. Under dessa intervjuer gavs vi 

möjligheter att ta del av pedagogernas syn och tankesätt som inte kunnat synliggjorts på 

annat sätt via exempelvis enkäter eller observationer. Den nackdel som vi upplevde med att 

använda oss av intervjuer som metod var att vi var tvungna att förlita oss på det som 
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pedagogerna valde att berätta, istället för att observera och få se med egna ögon hur de 

arbetar med rörelse (Ahrne & Svensson 2015). Denna studie kan därför inte beskriva hur det 

ser ut i förskolorna, vi kan enbart delge hur våra pedagoger säger att det kan se ut.   

 

Eftersom vi under denna studie hade en begränsad tidsplan så baseras studien på ett relativt 

litet urval av pedagoger, då intervjuer kan vara tidskrävande. Men det betyder inte att det 

behöver vara negativt då Ahrne och Svensson (2015) menar att det inte är mängden 

datamaterial som är det väsentligaste när man genomför kvalitativa intervjuer, det 

betydelsefulla är innehållet i materialet. Pedagoger hade innan intervjutillfället fått reda på 

vilket område som skulle undersökas, samt fått ta del av de intervjufrågor som skulle ställas. 

Genom att göra på detta sätt upplevde vi att pedagogerna var avslappnade samt förberedda 

i studiens ämne. Detta ledde till att pedagogerna kunde ge oss relativt utförliga svar på 

frågorna, de gånger vi upplevde att svaren blev otydliga eller inte tillräckligt ingående så 

ställde vi följdfrågor, då vi hade som mål att få så utförliga svar som möjligt. Att ställa 

följdfrågor upplevde vi kunna vara av en svårighet då vi ibland kände oss ställda och hade 

svårt att komma på dessa flera frågor. Vi hade även gjort ett aktivt val att försöka att inte 

använda oss av frågan varför men under intervjuernas gång upptäckte vi båda att det var 

svårt att inte ta till detta ord som en slags följdfråga.  

Vi känner oss nöjda med valet av att använda oss av ljudinspelare och vi hade tur att alla sex 

pedagoger som vi intervjuade gav sitt medgivande till det. Vilket underlättade för oss då vi 

som intervjuare kunde fokusera på pedagogen och ställa eventuella följdfrågor och vi kunde 

även i efterhand höra och upptäcka olika tonlägen hos intervjupersonen som nog hade 

kunnat fallit bort vid enbart anteckningar.  

 

Intervjuerna genomfördes på förskolorna där pedagogerna arbetade, vi intervjuade aldrig i 

närheten av barngruppen vilket gjorde att det inte blev några avledande eller störande 

moment som kunde påverka intervjupersonen på ett negativt sätt. Transkriberingen av 

intervjuerna har varit tidskrävande men vi känner att det har underlättat arbetet med att 

analysera materialet, då vi får chans att läsa texterna upprepande gånger och får nya samt 

flera infallsvinklar på rörelse i förskolan. Det har även varit en nödvändighet att transkribera 

våra intervjuer för att kunna delge och ta del av varandras intervjuer samt för möjligheten att 

kunna genomföra en analys där vi på var sitt håll har kategoriserat och letat mönster i 

pedagogernas svar. Sedan gick vi igenom materialet tillsammans för att jämföra svar, 

kategorisera och se vilka olika samband som finns. Vi har upplevt att det har varit till vår 

fördel att vara två, då det har underlättat för oss att under studiens gång kunna diskutera 

och hjälpas åt att finna sådant som är relevant och betydelsefullt att få fram i studien.   
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Resultat 

Vi har utgått från våra frågeställningar när vi gjort huvudrubriker och där lyft vad som 

kommit fram under intervjuerna. Under en huvudrubrik beskriver vi vad informanterna 

definierar rörelse i förskolan och där kommer avsnitt som: rörelse ett centralt fenomen och 

lärande att redovisas. Under en annan huvudrubrik kommer pedagogernas beskrivningar 

kring vad det är som möjliggör samt hindrar rörelsen i förskolan att belysas. Avsnitt som 

kommer att redovisas där är: sammanhang som möjliggör rörelse i förskolan och 

sammanhang som hindrar rörelse i förskolan. 

Hur definierar pedagoger rörelse i förskolan 

Rörelse 

Rörelse är när barn rör sig och använder sin kropp samt är fysiskt aktiva. Rörelse behövs för 

att barn ska kunna ta sig framåt.  

  

"Jag tycker att det är svårt att sätta ord på vad rörelse är men jag tänker att det är när man rör sig, 

springer, hoppar, klättrar, kryper och leker."(Malin).     

  

"Rörelse finns med i allt, vi kan inte ta oss någon vart utan att röra oss" (Maria).   

  

"Rörelse är för mig fysisk aktivitet där man rör mycket på kroppen (Ulla).  

 

Utveckling och lärande 

Genom rörelse lär sig barn om sin kroppsuppfattning, kroppskontroll, koordination och 

rumsuppfattning, samt olika begrepp.   

  

"Genom att röra oss lär vi något inte bara om oss själva vår egen kroppsuppfattning utan även 

rumsuppfattning och koordination"(Elina).    

  

"Barn kan genom rörelse skapa sig en egen förståelse om sin egen kropp och hur den fungerar men de 

kan även skapa sig förståelser för olika begrepp som snabb, långsam, upp och ned. De kan även genom 

rörelsen förstå rumsuppfattning"(Elina).    

  

”Rör man sig så får man bättre kroppsuppfattning och kroppskontroll samt att det bidrar till 

självkänslan" (Ulla).  

  

När barn ges möjlighet till rörelse kan deras självkänsla öka då de lär känna sin egna kropp 

och hur den fungerar.  

  

Rörelse kan även skapa möjligheter för lärande i andra ämnen.   
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"Om barn inte får röra sig kommer de inte att lära någonting, exempelvis språket och andra 

utvecklingar kan hämmas om inte barnet ges möjligheter för rörelse" (Annelie).   

      

"Rörelse är livet, genom att röra sig lär sig och upptäcker barn allt, de skapar sig egna förståelser om 

kring hur olika saker fungerar" (Annelie).     

  

”Rörelse är även bra för barns utveckling och lärande, rör man sig är det lättare att koncentrera sig 

och därmed lättare att lära sig saker" (Ulla).     

Rörelse är något som pedagogerna anser nödvändigt i förskolan då barn lär sig och skapar 

sig egna förståelser om hur olika saker fungerar genom rörelse.   

  

Barn behöver ges möjlighet att upprepa rörelser flera gånger så att rörelserna blir 

automatiserade och inte något som barnet aktivt behöver tänka att den ska göra, så som att 

kasta iväg en boll.   

  

"Jag tror att det är viktigt för barns inlärning att automatisera de grundläggande rörelserna som att 

t.ex. balansera, hoppa, kasta, springa osv. Automatiserar man rörelserna i förskolan så kan det gynna 

barns utveckling. Det kan då sedan blir lättare för barnen att lära sig mer avancerade rörelser och 

utveckla det som de redan kan samt att det gör det lättare att koncentrera sig vid läs – och 

skrivinlärning. För de barn som har skriv och läs svårigheter i skolan kanske inte lösningen är att 

alltid ge extra hjälp i detta utan det är lika viktigt att titta så att det inte finns några grundläggande 

motoriska brister att åtgärda för att lösa läs- och skrivproblemet" (Ulla).  

  

Ulla delgav ett exempel som tydliggör det ovanstående citatet. Hon berättade om en flicka 

som gick i samma förskoleklass som hennes dotter, flickan hade inte lärt sig cykla och barnet 

i fråga hade svårt att lära sig läsa och skriva. Men när barnet hade tränat och lärt sig cykla, då 

lossnade det för henne med både läsningen och skrivandet.     

 

Olika förutsättningar  

Pedagogerna i studien menar att rörelse är med i nästan allt vi gör och är något som vi ägnar 

oss åt dagligen, vissa barn är mer aktiva i sitt sätt att vilja röra sig än andra. "Rörelse är något 

som barn ägnar sig åt dagligen men vissa mer än andra, vissa barn kan behöva mer hjälp för 

att komma åt dessa rörelsetillfällen då de kanske inte har lika stort intresse för rörelse. Vi 

pedagoger behöver i dessa fall se hur vi kan utmana just dessa barn för att ge dem tillgång 

till rörelse." (Maria). Eftersom att alla barn inte har samma förutsättningar och samma 

intresse gentemot rörelse behöver pedagogen finna intressanta vägar in till rörelse för att en 

positiv attityd mot rörelse kan skapas. Dessa vägar kan vara att som pedagog vara aktiv eller 

genom att planera miljön för att finna flera olika vägar in till en positiv inställning gentemot 

rörelse.    

 

Ulla menar att då barn spenderar stora delar av dagen i förskolan så behövs det olika rörelse 

aktiviteter där. Barnen går inte på kvällsaktiviteter som de gör när de kommer upp i 

åldrarna, utan den vakna tiden spenderas mestadels i förskolan. "Förskolan är ett viktigt 

komplement till hemmet då barnen befinner sig i vår verksamhet större delen av sin vakna 

tid. Därför har vi pedagoger en viktig uppgift och det är att ge de barn som inte har samma 

förutsättningar till rörelse hemma chanserna här" (Ulla).  
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Sammanfattning av pedagogernas definition av rörelse i förskolan 

Pedagogerna i studien menar att rörelse är när barn är fysiskt aktiva och rör sig med hela sin 

kropp. De anser att rörelse är nödvändigt för barns lärande och utveckling, om barn inte rör 

sig så kan det hämma andra utvecklingar exempelvis talet. Det är betydelsefullt för barns 

inlärning att automatisera de grundläggande rörelserna för att främja deras utveckling. 

Rörelse behövs i förskolan då alla barn är olika och har olika förutsättningar till rörelse, om 

barnen självmant är aktiva och rörliga så kanske det inte behövs lika mycket planerade 

rörelseaktiviteter såsom det behövs om barnen är mer stillasittande. Barn har också olika 

förutsättningar till rörelse hemmavid och då gäller det att förskolan är med och ger de som 

inte har möjlighet till rörelse chansen att utöva och möta rörelse i verksamheten.   

 

Vad möjliggör/hindrar rörelse i förskolans verksamhet  

Sammanhang som möjliggör rörelse som aktivitet 

Anpassade lokaler 

Genom intervjuerna fick vi beskrivet att pedagogerna aktivt planerar och anpassar lokaler 

för att kunna tillgodose barns behov av att röra sig och vara fysiskt aktiva.   

  

"Vi har ett rum där barnen vilar en del av dagen men som är tomt resterande tid, det är ett medvetet 

val som vi har gjort just för att rummet ska kunna användas till rörelse. I rummet får barnen 

möjligheter till både planerade och spontana rörelseaktiviteter. Eftersom att vi nästan varje dag har 

musik och projektor påslagen inne i rummet så får barnen möjligheten att själva röra sig där inne. Vi 

valde att ha rummet tomt för att kunna främja rörelse medans den resterande miljön på avdelningen 

är mer uppstyrd för att motverka rörelse" (Elina).   

  

"Vi har faktiskt två rörelserum här i förskolan, ett litet rum och ett större som påminner om en 

idrottshall. Båda rummen används till dans och framför allt mini-röris som alla avdelningar har 

inplanerat en gång i månaden. I det lilla rörelserummet så brukar vi rigga upp en liten hinderbana av 

det material som finns där inne. I det stora rummet så har vi bra möjligheter att anordna olika 

rörelselekar och det finns tillgång till bland annat ribbstolar att klättra i, madrasser, kuddar att bygga 

med eller för att använda i andra syften, rutschkana, bänkar att balansera på, bollar, ärtpåsar, 

bandymål, bandyklubbor och rock-ringar" (Ulla).    

  

Genom att pedagogerna har skapat dessa rum som möjliggör rörelse så kan barns 

rörelsebehov även tillgodoses i inomhusmiljön där det i vanliga fall finns mer regler som 

säger att det ska vara lugnt och stillsamt.   

 

Idrottshall 

Pedagogerna i studien menar att de förskolor som inte har tillgång till utrymmen där 

pedagoger kan göra olika rörelseaktiviteter tillsammans med barnen kan ha tillgång och 

möjlighet till närliggande lokaler som exempelvis en idrottshall.    
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"Vi har turen att ha tillgång till skolans idrottshall en dag i veckan som vi turas om att använda 

mellan avdelningarna, där vi har mer planerade rörelseaktiviteter tillsammans med barnen. Där 

brukar vi bygga ihop en liten hinderbana, ha lekar och lite olika bollspel " (Stina).    

  
"Ibland så kan vi få vara i skolans idrottshall där vi kan ha mer planerade aktiviteter då barnen kan 

vara mer aktiva och röra sig mer än vad de kan göra inne på avdelningen" (Malin).     

  

Genom att få möjlighet till att utnyttja idrottshallar så ges pedagogerna större möjligheter att 

planera rörelseaktiviteter där barnen kan få utlopp för sin energi och använda sig av hela sin 

kropp samt använda och träna rörelser som barnen kanske inte har samma möjligheter till 

inom förskolans verksamhet.  

 

Olika materials påverkan för rörelseaktivitet 

Genom att verksamheten aktivt planerar utomhusmiljön och dess tillgänglighet till olika 

material så inbjuds barnen till att vara fysiskt aktiva.  

  

”Utomhus så utövar barnen mycket rörelse genom att åka pulka, skrana och genom våran 

klätterställning" (Elina).    

    

"Men rörelse finns även genom aktiviteter som skidor, skridskor, promenader, fotboll och bandy” 

(Anneli).    

  

"Barnen gungar, klättrar, springer, kryper, ålar och rör sig i ojämn terräng. På vintern så åker vi i 

våran pulkbacke" (Malin).     

  

Om det i miljöerna finns inbjudande material som bjuder in till fysisk aktivitet så speglas 

detta av på barnen, de kan blir inspirerade till rörelse via materialet. Barnen kan då själva 

välja ett material som leder in barnen på olika aktiviteter och lekar där rörelse är i centrum. 

Om det finns tillgång till varierande material så behöver inte pedagogerna alltid ge sig in i 

och försöka locka barnen till rörelse och aktiviteter, det blir istället mer naturligt för 

barnen att använda sig av olika material för att göra olika aktiviteter och lekar som innefattar 

rörelse.   

  

Aktiva och passiva pedagoger  

Pedagogerna i studien menar att förskolan har en betydelsefull roll i att skapa ett 

tidigt intresse för rörelse hos barn. "Om vi pedagoger ger barnen möjligheter att börja med rörelse 

redan i tidig ålder så kan de bygga upp en bra grund och det kan göra att barnen börjar tycka om och 

gilla rörelse" (Maria).    

  

Om pedagoger visar att de tycker att det är roligt samt är aktiva och lever ut i aktiviteterna 

så sprider sig glädjen oftast vidare till barnen som då kan skapa sig en positiv inställning till 

rörelse och att det är deras sätt att inspirera barn som faktiskt kan bli avgörande för hur 

aktiva barnen faktiskt är.   

"Om en pedagog spontant börjar rulla nedför en backe så kan barnen ta efter, de inspireras och vill 

pröva att göra likadant"(Ulla).    
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 "Det är mycket upp till mig som pedagog att få med barnen, att göra det roligt och intressant. Står 

jag med armarna i kors så är det nog inte så många barn som inspireras av att röra sig och då kan det 

leda till att barnen blir mer eller mindre stillastående " (Stina).   

  

Med en aktiv pedagog blir det även aktiva barn. "Barn gör som vi gör, inte alltid som vi 

säger"(Anneli). Barn kan inte veta att de gillar något innan de getts möjligheter att prova och 

om de då ges tidiga möjligheter att prova olika rörelser och aktiviteter kan de finna 

aktiviteter som de intresserar sig av och sedan själva bygga vidare på sitt intresse.    
  

Pedagogerna i studien upplever att det kan vara svårt att kunna motivera vikten av rörelse 

till sina arbetskollegor och att det kan vara svårt att få dem att vara aktiva i utomhusvistelsen 

och inte bara stå passiva.   

  

"Pedagogernas förhållningssätt till rörelse är av ytterst stor vikt, alla pedagoger är olika intresserade. 

Men jag känner att det kan vara svårt att själv få igenom att det ska finnas miljöer och planerade 

aktiviteter för rörelse när de andra pedagogerna runt om inte är intresserade. De flesta som jag jobbar 

och jobbat med anser att barnen får tillräckligt med rörelse då de aktiverar sig utomhus. Men jag är av 

den sorten att jag tycker att vi pedagoger även ska vara aktiva till rörelse då vi smittar av oss till 

barnen"(Elina).  

  
"Vissa pedagoger tar rast när utevistelsen står på schemat, de klungar sig flera pedagoger, dricker 

kaffe och pratar om hur deras helg varit. Jag tycker att det är oförskämt mot både barnen och vi andra 

pedagoger som aktiverar oss och gör vårt jobb"(Anneli).  

  

Att behöva övertala sina kollegor om att just rörelse är viktigt kan vara svårt, men om en 

pedagog börjar leva ut sin rörliga roll kan det på samma sätt inspirera de andra vuxna så 

som det kan inspirerar barnen. Det finns ingen människa som kan tvinga en annan till att 

göra något denne inte vill, men försöka inspirera kan alla. Sedan kan det vara så att släpper 

en pedagog lite av sina hämningar och slänger sig utför en kulle kan det göra att de andra 

pedagogers hämningar också börjar att lätta. Det kan vara så att de känner sig iakttagna av 

sina kollegor och att detta rast beteende är något som de håller på med för att de inte riktigt 

vet hur de ska hantera utesituationerna när det blir mer fri lek för barnen.   

 

Oplanerad rörelse 

 

Den fria leken 

Pedagogerna beskriver att barn genom den fria leken ges möjligheter till rörelse. "Barnen har 

ofta fri lek och där ingår mycket rörelse”(Elina). När barn leker och går in i sin fantasivärld 

tappar de många aspekter runt om kring sig, som att det exempelvis kan vara jobbigt att röra 

sig, för då de rör sig i leken så är de inte alltid medvetna om att de är fysiskt aktiva.   

  

 Lärarledda initiativ till lekar görs ofta mer spontant utav pedagogerna då det kan behövas 

för att aktivera de barn som inte vet vad de vill göra eller är stillasittande. "Jag har nog inte ens 

tänkt tanken att göra speciella rörelseaktiviteter utomhus faktiskt. Istället så ser jag till att försöka få 

igång de barn som är stillasittande eller inte har något att göra. Utomhus så är det mer fri lek och 
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barnen rör sig väldigt mycket när de är utomhus. Sen så hjälper man hela tiden barnen till rörelse, 

man hjälper barnen att cykla och hjälper dem att klättra uppför kabeltrummor" (Stina).    

  

Pedagogerna kan ibland behöva hjälpa barn att ta sig in i den fria leken. Barnet själv kan ha 

svårt att ta sig in och kan då behöva ha en stöttande pelare. "Vi på min förskola har ett arbetssätt 

som är väldigt nära barnen, vi är ofta med i deras lekar"(Maria). Har pedagogerna ett arbetssätt 

som ligger nära barnen där de i vanligt fall är med barnen i lekar och dylikt kan det bli 

lättare att fungera som en stötte person om det är något barn som har svårt att komma med i 

leken. Eftersom barnen då inte upplever att det är ovanligt eller konstigt att pedagogen 

plötsligt vill vara med i leken, då de är vana att pedagogerna är med och deltar.   

 

Skogen   

Pedagogerna i studien berättar att om förskolan har tillgång till en näraliggande skog så kan 

det finnas många möjligheter för rörelse, "Vi tar ofta promenader i skogen och skogen inbjuder 

barnen till mycket rörelse" (Stina).   

  

Barn kan i skogen röra sig fritt i ojämn terräng och bli inspirerade till olika rörelsemoment.   

  

”Vi är ofta ute och aktiverar barnens rörelse och detta sker främst i skogen där de ges möjlighet till att 

klättra, hoppa, krypa, rulla, samt hänga och slänga sig”(Anneli).  

  

"I skogen finns ytor och miljöer som redan är kuperade med material som träd och stenar vilket 

inbjuder barnen till hopp och lek. Det blir även något mer speciellt att gå iväg till skogen då det inte 

görs varje gång man går ut"(Maria).  

   

Skogen kan därav fungera som en naturlig hinderbana, där miljön redan är formad efter att 

främja rörelsen. Men i studien framkommer att de även i vissa fall planerar miljön även där 

med material samt redskap för vidare utmaning och utveckling: "Vi har en liten skog bredvid 

förskolan där vi har lagt ut och satt fast lite olika grejer och material. I skogen så har barnen möjlighet 

att bland annat träna att röra sig på ojämn terräng, bygga kojor, hoppa i däck, balansera och hänga i 

rep" (Ulla).     

Det blir något speciellt att få lämna förskole gården och möta naturen och där igenom träna 

sin rörelseförmåga.   

   

Planerad rörelse 

Rörelse menar Ulla är något som finns med under hela dagen på förskolan både i planerade 

och oplanerade stunder.   

   

"Det erbjuds många situationer dagligen där barnen kan vara aktiva och röra sig, både inomhus och 

utomhus. Ibland så har vi planerade aktiviteter som är inbakade i de teman som vi jobbar med och 

ibland så sker rörelseaktiviteter helt spontant" (Ulla).    

   

Pedagogerna i studien menar att rörelse behöver vara roligt, utmanande och kravlöst för att 

barnens intresse för det ska behållas. "Rörelse ska vara roligt och kravlöst för att barnens intresse 

ska behållas" (Maria). När pedagogerna planerar en aktivitet så kan det vara betydelsefullt att 
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veta vad barnen är intresserad av för att kunna väcka deras intresse och viljan att stanna 

kvar i aktiviteten.  

  

Pedagoger behöver ha vissa saker i åtanke när de planerar rörelseaktiviteter som barnens 

ålder, storleken på barngruppen, vad de klarar av då alla ska kunna genomföra aktiviteterna 

samt så ska de vara utmanande och utvecklande för alla.   

   

"Vi pedagoger behöver alltid ta hänsyn till barngruppen när vi planerar rörelseaktiviteter. Vi behöver 

se till att alla barn klarar av att vara med, varje individ behöver även utmanas för att utveckling ska 

kunna ske hos dem. Något som vi också behöver ta hänsyn till när vi håller i en aktivitet är att se till 

att hålla barnen intresserade under aktivitetens gång, vi kan inte ha för lång aktivitet men behöver 

även ha små idéer att ta in ifall att intresset hålls kvar länge."(Anneli).     

  

"Då jag planerar aktiviteter inom rörelse behöver jag tänka kring vilken ålder det är på barnen och vad 

de klarar av. Detta för att aktiviteten inte får bli för svår, men samtidigt behöver vissa barn 

utmaningar. Det får inte heller bli för långdraget, barn orkar inte fokusera hur länge som helst. Sen så 

kan det vara bra att dela upp barngruppen, då är det lättare att hinna se alla, många barn gynnas 

också av att vara i mindre grupper då vågar de ta för sig mer rent generellt" (Ulla).     

  

Detta för att alla barn finner olika saker mer eller mindre intressanta, samt att aktiviteterna 

ska utmana alla individer på ett sådant sätt att de utvecklas. Det får inte vara för svårt då 

barn lättare kan tappa intresset, men heller inte för lätt då utvecklingen inte ges möjligheter 

till att utmanas.    

  

Pedagogerna i studien menar att rörelseaktiviteter ska vara roligt, inspirerande och innehålla 

motorisk träning. De ska vara väl planerade men pedagogerna bör ändå vara öppen för att 

spontant kunna ändra ingångar och aktivitet beroende på barnens intresse. "Om planerad 

rörelse tänker jag att det ska vara mycket motorisk träning, plus att det ska vara kul och 

lockande"(Stina).    

   

Vid planering av olika rörelseaktiviteter använder pedagogerna sig av olika metoder, vissa 

pedagoger planerar den in i den minsta detalj: "När jag planerar en rörelseaktivitet anser jag att 

den ska vara totalt genomplanerad, med mjukstart, aktivitet som innehåller lockande, lustfyllda och 

utmanande moment för alla samt att dessa lektioner avslutas med avslappning"(Anneli). Medan 

andra pedagoger tänker mer fritt och låter aktiviteten vara bestämd men med lite friare tänk 

där fokus ändå ligger på rörelse. "Det är bra att skapa aktiviteter där jag som pedagog inte 

bestämmer att nu ska alla hoppa på ett ben, utan jag kanske istället kan göra det lite friare så barnen 

får röra sig fritt och inspireras av varandra men även av oss av oss pedagoger" (Malin).    

Citaten som beskrivs ovan nämner två helt olika sätt att planera rörelseaktiviteter, men att 

genom de olika sätten har ändå samma syfte behållits som i detta fall är att barnen ska få 

röra sig och vara fysiskt aktiva.   

  

Pedagogerna i studien beskriver om olika planerade aktiviteter kring rörelse såsom mini-

röris, dans, rörelselekar och olika rörelseaktiviteter där barns motorik är i fokus.  

    

"Vi använder oss av mini-röris där barnen får röra sig och göra motorisk träning till musik" (Stina).    
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”I bland så har vi vissa rörelselekar inomhus så som, tinge-linge tåget går och tio små indianer" 

(Maria).   

   

”Inomhus brukar vi göra olika rörelseaktiviteter som dans, yoga och olika motorikbanor med balans, 

kullerbyttor, hoppa rulla och snurra” (Anneli).    

Sammanhang som hindrar rörelse som aktivitet 

 Tid   

Möjligheten att utöva planerade rörelseaktiviteter i verksamheten är något som kan vara 

begränsat, en av dessa begränsningar menar pedagogerna i studien är tiden.  Det kan vara 

tid i olika sammanhang. "Jag upplever det som svårt att få till tid för rörelse och att det liksom ska 

passa in för verksamheten" (Elina). Att få det att passa in i verksamheten bland rutiner och 

andra aktiviteter. Men det kan även handla om tid som att det inte finns möjligheter att boka 

tid som vid exempelvis uthyrning där vi behöver dela med oss. "Den dag vi får vara i 

idrottshallen så har vi tyvärr inte så lång tid på oss att vara där och den tiden delar vi även med de 

andra barngrupperna i verksamheten, så man får turas om med den tid och dag som finns" 

(Stina).  Det är inte alltid just denna tid passar in då pedagogerna behöver följa barnen och 

det kanske inte passar sig just den måndagen klockan halv nio på morgonen för att det var 

myr samling inne på torgets golv som drog barnens uppmärksamhet denna tid och dag.   

 

Personalbrist   

Pedagogerna i studien tycker att det är betydelsefullt att kunna dela upp barnen i små 

grupper. "När man har planerat att man ska ha en aktivitet så vill jag oftast dela upp barngruppen så 

att det inte blir för många barn" (Elina). "Jag vill ha möjlighet att dela upp barngruppen så att det 

inte blir för många barn, men då gäller det att vi är tillräckligt med pedagoger för att det ska kunna bli 

genomförbart och inte bara bli något halvdant" (Stina.)  Detta för att dessa små grupper ger 

barnen mer betydelsefulla stunder att utforska och lära samt att det ger pedagogen 

möjligheter att se varje enskilt barn och vad de behöver utveckla eller utmanas i.   

  

Om det är en pedagog som är sjuk så kanske det inte alltid finns tillgängliga vikarier som 

kan täcka upp, vilket leder till att man jobbar underbemannat i barngruppen och det 

försvårar möjligheten att dela upp gruppen. Även fast man får in en vikarie så är det inte 

självklart att man ändå kan göra mindre grupper, då det inte alltid känns lämpligt att lämna 

vikarier ensam med några barn utan ordinarie personal.     

"Personalen räcker inte alltid till så att vi kan dela upp barngruppen. Det kan bero på att någon är 

sjuk och vi inte har fått in någon vikarie för den personen. Vi har ofta nya och flera vikarier vilket leder 

till att det inte blir genomförbart att ha rörelseaktiviteten då vi inte vill lämna en vikarie ensam med 

några barn" (Elina). Pedagogerna beskriver därför att personalbrist kan vara av en 

begränsning för att pedagogerna ska kunna ge barnen betydelsefulla stunder i små 

grupper.   

 

Individanpassat 

Då alla barn är olika och tycker om olika saker menar studiens pedagoger att det kan vara av 

betydelse att pedagoger i förskolan har flera aktiviteter och möjliga ingångar till rörelse då 

denne kan behöva prova sig fram för att se vad som lockar just dessa barn. "Jag tycker att det 

är viktigt att man försöker ge barn många och olika ingångar till rörelse så att jag kan vidga barnens 
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vyer och finna riktningar inom rörelse som intresserar dem" (Elina).  Men dessa aktiviteter bör 

även ha ett syfte, att exempelvis utmana alla barn och detta kan vara av en svårighet när alla 

barn har så många olika erfarenheter samt intressen inom rörelse. "Jag tycker att det kan vara 

svårt att planera en aktivitet som både ska locka och utmanar alla individer. Alla barn finner olika 

saker mer eller mindre intressanta och det får inte vara för svårt men inte heller för lätt då 

aktiviteterna ska kunna utmana alla barn på ett sådant sätt att de utvecklas" (Annelie).   

 

Lokaler och miljö 

Pedagogerna i studien menar att det kan finnas svårigheter med att ha rörelseaktiviteter 

inomhus då lokalerna och miljön inte är utformade på ett sätt som möjliggör rörelse. Det kan 

även finnas svårigheter med att utforma dessa rum som möjliggör rörelse då förskolans 

miljöer ska innehålla så många delar på så liten yta. "Miljön inomhus kan vara ett hinder för 

rörelse, om det bara finns tre stora rum i förskolan så kan dessa behövas till annat än att stå tomma 

och användas till rörelse" (Maria).     

Och skapas ett rörelserum behöver det finnas ytor att röra sig på och detta kan ta stor plats i 

verksamhetens miljöer. "Jag känner att det svårare att jobba med rörelse inomhus eftersom man vill 

ha en miljö där barnen kan röra sig fritt, springa och skutta" (Malin).    

  

Förskolans fasta rutiner kan också hindra eventuell ommöblering eller tillgången till vissa 

rum olika tider på dygnet. "Det är inte heller det lättaste att kunna ändra om inne för att jobba med 

rörelse, då vissa fasta rutiner i verksamheten hindrar exempelvis ommöblering och vissa tidpunkter på 

dagarna kan barnen inte vara i vissa rum och leka då det antingen ska dukas fram, äta, dukas bort eller 

bäddas fram för vilan. Jag skulle vilja påstå att de fasta rutinerna ”dödar rummen” och chansen att 

kunna utnyttja dem till fullo" (Malin).    

 

Ljudnivå 

Något som några pedagoger i studien upplevde som problematiskt var "Ljudet! Ljudnivån 

blir för hög och ljudet dånar mellan väggarna" (Maria). Och eftersom att ljudnivån tenderar att 

bli väldigt hög när barnen leker rörliga lekar eller har rörliga aktiviteter behöver 

pedagogerna göra ett val. "Vi behöver alltid tänka rörelse vs ljudnivå när det utövas 

rörelseaktiviteter inomhus" (Annelie).  Därför kan det då bli att pedagogerna istället skickar ut 

barnen utomhus för att leka de mer rörliga och högljudda aktiviteterna där istället för 

inomhus.  

 

Överbeskyddande pedagog 

Pedagogerna i studien menar att pedagoger i förskolan ibland kan vara för 

överbeskyddande och hämmande gentemot barnen och inte låta dem ges möjligheter till 

utmaningar för att de är för rädda att barnen ska göra sig illa. "Jag tycker att allt för många 

pedagoger väljer att neka barn utmaningar som de själva tror sig klara av bara för att vi är rädda för 

lite skrapsår (Anneli). Detta kan i längden skapa svårigheter för utvecklingar hos vissa barn 

och pedagogerna i studien menar att det istället bör ligga på pedagogerna att lära känna 

barnen och veta av vilka begränsningar de bör dra.  Jag tycker istället att vi behöver se det som 

ett tillfälle att barnet får lära känna sin kropp och sina begränsningar. Vi pedagoger behöver lära oss 

att scanna av miljön och läget och vara mer tillåtande, det är allt för många nej i förskolan. 

"(Anneli).   
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Pedagogerna beskriver att de i förskolan vill minska avbrotten i barns lek "Vi behöver skapa 

miljöer som är utmanande för barnen och som tar bort nej, då det kan ha en negativ effekt på barns lek 

och lärande. Blir de avbrutna av oss pedagoger i leken med en massa nej kan de bli hämmade och det 

kan göra att barnen kommer av sig i leken" (Maria). De vill minska dessa avbrott på grund av att 

dessa stoppar upp leken och då även rörelsen samt att detta kan hämma både utvecklingen 

och lärandet.  

  

Sammanfattning av i vilka sammanhang och vad det är som möjliggör/hindrar rörelse 

som aktivitet.   

Pedagogerna i studien beskriver om hur de arbetar med rörelse, några beskriver att de inte 

aktivt arbetar med rörelse men genom deras berättelser så framkommer det att alla mer eller 

mindre arbetar med rörelse på olika sätt. Några pedagoger arbetar mer spontant, där 

utomhusmiljön samt närliggande platser som skogen aktivt får främja barnen till rörelse och 

där den fria leken tar plats. Andra pedagoger arbetar med rörelse mindre spontant och mer 

planerat där de använder sig av olika inomhus lokaler som rörelserum som är aktivt 

planerade för rörelse samt idrottshallar som inbjuder till mycket fysisk aktivitet och 

planerade rörelseaktiviteter. Pedagogerna menade att det kan vara svårt att få till tid för 

rörelse i verksamheten och att den tiden även är begränsad och ofta upplevs som kort. 

Personalbrist är något som försvårar möjligheterna att dela upp barngruppen för att göra 

olika rörelseaktiviteter. Det kan även vara svårt att individanpassa rörelseaktiviteter så att 

det intresserar och utmanar alla barn. Lokalerna och miljön inomhus är någonting som 

upplevs som ett hinder då de dels är lyhörda vilket leder till att ljudnivån blir för hög samt 

att lokalerna inte är anpassade eller utformade för rörelse. Det kan vara svårt att ommöblera 

i lokalerna för att möjliggöra rörelse på grund av de fasta rutinerna i verksamheten. Något 

som också framkommer i studien är vilken betydelse pedagogens roll samt förhållningssätt 

har gentemot barns vilja och möjlighet till att röra sig. Pedagoger kan hämma barn i deras 

erfarenheter och utvecklingar för att de är rädda att barnen ska göra sig illa. 

 

   

Diskussion 

I diskussionen kommer litteratur från bakgrunden och beskrivningar som vi fått av 

pedagogerna i studien att bearbetas samt diskuteras. Huvudrubrikerna återspeglar våra 

frågeställningar och en är: Rörelse i förskolan. Där kommer avsnittet: rörelse som centralt 

fenomen att bearbetas. En annan huvudrubrik är: vilka sammanhang och vad som 

möjliggör/hindrar rörelse, där kommer avsnitt som aktiva och passiva pedagoger, lokaler 

och miljö, planerad rörelse och den fria leken att diskuteras. 
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Rörelse i förskolan 

Rörelse som centralt fenomen 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver att barn är rörliga och aktiva i sin natur, de 

väljer och vill använda sig utav kroppen för att utforska och samt ta lärdom av världen. 

Vilket också pedagogerna i studien menar, då de säger att rörelse finns med i allt vi gör och 

att vi behöver rörelse för att kunna må bra samt utvecklas. Pedagogerna i studien menar att 

rörelse är när man rör på kroppen och gör stora samt små rörelser. Vilket även 

Socialstyrelsen (2009) menar, då de beskriver att rörelse innefattar all kroppsrörelse, men att 

det är grovmotoriken som är i centrum. 

 

I likhet med Telama, m.fl. (2015) så menar pedagogerna i studien att det är betydelsefullt att 

barn redan i tidig ålder får en positiv bild av rörelse då det kan leda till att intresset och 

viljan att hålla på med rörelse finns kvar när de blir äldre.   

 

Pedagoger i studien menar att det är nödvändigt att förskolan strävar efter att varje barn ska 

erbjudas möjligheter till att vara rörliga och fysiskt aktiva i verksamheten då de flesta barn 

befinner sig i verksamheten större delen av sin vakna tid. De menar att då alla familjer har 

olika förutsättningar till att vara fysiskt aktiva hemmavid så gäller det att förskolan fungerar 

som ett komplement till hemmet för att kunna ge alla barn möjligheter till att få en positiv 

bild av rörelse samt möjligheter till att vara fysiskt aktiva. Detta tankesätt överensstämmer 

med Copeland, m.fl. (2011) som belyser att barn som inte ges andra möjligheter till att kunna 

vara fysiskt aktiva ska erbjudas detta i förskolans verksamhet.  

  

Informanterna lyfte fram värdet av rörelsens betydelse för lärandet, att barnen får lättare att 

koncentrera sig när de rör sig vilket leder till att de lättare lär sig nya saker. Detta är något 

som Ericsson (2003) också beskriver, hon beskriver att barns koncentrationsförmåga skulle 

kunna öka om barnen ges möjligheter till rörelseaktiviteter. Författaren menar att barn med 

sämre motorik kan ha svårare att koncentrera sig vilket leder till att barnen får svårare att 

lära sig saker. Sigmundsson och Vordland Pedersen (2004) nämner att en låg aktivitetsnivå 

eller understimulering av rörelse kan hämma utvecklingen hos barn, vilket även 

pedagogerna i studien beskriver. Risken med att barn inte får möjlighet till att röra sig eller 

utveckla sina motoriska förmågor är exempelvis att talet eller andra utvecklingar hos 

individen hämmas. Därför är det angeläget att barnen får möjlighet till att vara fysiskt aktiva 

och röra sig i förskolan.   
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Vilka sammanhang och vad möjliggör/hindrar rörelse 

 

Aktiva och passiva pedagoger 

Pedagogerna i studien beskriver att det inte behövs särskilt mycket engagemang för att få 

barn intresserade av rörelse. En så enkel sak som att pedagogen själv rullar ned för en kulle 

kan inspirera de flesta barn. Vilket även Copeland, m.fl. (2011) beskriver, då de menar att det 

är pedagogernas kreativitet, engagemang och förhållningssätt som ger barn möjlighet till 

rörelse och aktivitet.   

 

Ericsson (2003) beskriver att barn i förskolan behöver ges utrymme och tillåtelse att leka 

fartfyllda och rörliga lekar som innefattar alla möjliga sorters rörelser. Hon menar att 

pedagoger allt för ofta stannar upp eller stoppar barnens rörelseaktiviteter för att de 

upplever att det blir rörigt. Men författaren menar att det istället är pedagogerna som 

behöver stanna upp och se barnens behov, samt finna sätt och möjligheter för att kunna 

tillfredsställa dessa. Vi kan se att pedagogerna i vår studie har liknande tankar som Ericsson 

(2003), då de beskriver att pedagogers sätt att många gånger vara för hämmande eller 

överbeskyddande gentemot barnen kan ha negativ påverkan i deras lek och rörelse. Om barn 

hela tiden får avslag och nej till saker som de tror sig klara av kan de hämmas i sin 

utveckling, samt att deras lekar och rörelseaktiviteter blir hindrade av att hela tiden bli 

nekad.  

 

Stephenson (2002) beskriver att pedagogers inställning och attityd kan vara en begränsning, 

pedagogerna i studien menar att vissa pedagoger tar en passiv roll i rörelsen utomhus då de 

intar en slags "rast position". Ellneby (2007) menar att pedagoger som inte är intresserade av 

rörelse kan ha andra aktiviteter som de väljer att lägga fokus på men som då kan leda till att 

de både omedvetet och medvetet avleder barnen från att utöva rörelse. Pedagogerna i 

studien belyser att om man som pedagog är aktiv och visar att det är roligt att röra på sig så 

är det större chans att barnen blir aktiva och tycker det är roligt. Till skillnad från om 

pedagogen står med armarna i kors och enbart pratar med sina kollegor. Pedagogerna i 

studien förklarade att om de har en aktiv och positiv attityd gentemot rörelse så är det större 

chans att barn skapar sig en positiv relation till att röra sig. Detta tankesätt överensstämmer 

med Copeland, m.fl. (2011) som beskriver att då pedagoger ofta har olika förhållningssätt, 

erfarenheter och inställningar gentemot rörelse så kan barns möjligheter till att vara fysiskt 

aktiva skilja sig åt mellan avdelningarna i verksamheten. Vilket författarna menar kan leda 

till att barnen får olika motoriska erfarenheter även fast de befinner sig i samma förskola.  

 

Lokaler och miljö 

Ericsson (2003) beskriver att miljön är av stor betydelse för rörelsens befintlighet i förskolan, 

den kan påverka hur vi utvecklas i vår rörelse och motorikförmåga. Pedagogerna i studien 

beskriver att de har utformat sina miljöer för att främja barnens rörelse.  
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Mellberg (1993) menar att inomhusmiljön kan vara svår att planera för rörelse då det ofta är 

små lokaler där rummen behövs till andra aktiviteter. Författaren beskriver att det kan vara 

betydelsefullt att ha ett tomt rum i förskolan där barnen ges möjligheter att röra sig med hela 

kroppen. En av pedagogerna i studien beskriver att de har ett sådant rum för rörelse, men att 

det rummet också har andra användningsområden så som samlingsrum innan lunch och 

vilorum efter lunch. Faskunger (2008) beskriver att förskolans miljö behöver utformas så att 

barn får möjlighet att vara rörliga och Cammissa, m.fl. (2011) menar att den utrustning som 

förskolan väljer att köpa in och använda sig av signalerar till barnen om vilka aktiviteter som 

anses vara önskvärda. I studien så berättade en av pedagogerna att de har två rum i 

verksamheten som är speciellt planerade och utformade för att användas till rörelse, ett 

mindre och ett större, där det finns tillgång till olika redskap som främjar barns rörelse. Dock 

är det är inte alla förskolor som har möjligheter till att ha sådana rum, då en av pedagogerna 

i studien beskriver att de på deras avdelning endast har tre stora rum och de har ingen 

möjlighet att använda något av de rummen för rörelse. Vidare beskriver Storli och Hagen 

(2010) att särskilt utemiljön kan ses som grundläggande för barns rörliga aktiviteter och 

lekar, detta kan bero på att samtal och reflektioner kring fysisk aktivitet och rörelse i 

inomhusmiljön inte görs.    

 

Storli och Hagen (2010) menar att utomhusmiljön främst ses som grundläggande för barns 

rörliga aktiviteter och lekar men att de traditionella utemiljöerna som faktiskt finns i 

förskolorna oftast inte är tillräckliga. Några av pedagogerna i studien upplever dock att 

deras utegårdar är tillfredställande för barnen, framförallt när utegården kan kompletteras 

med besök till skogen. 

 

Ellneby (2007) beskriver att den största delen av rörelse i förskolan sker i utomhusmiljön då 

den miljön oftast är mer stimulerande för barns rörelsemönster och barnen inspireras mer till 

att springa, klättra och använda sig av hela sin kropp. Studiens pedagoger menar att deras 

utomhusmiljöer är inspirerande och intresseväckande samt planerade och styrda mot att 

främja rörelse så att barn ges möjligheter till kroppsuppfattning, koordination, 

rumsuppfattning och motoriska utvecklingar. Detta genom kuperande miljöer, terränger och 

öppna ytor samt genom kullar, träd, stenar, motoriska banor, gungor, gångar och stegar. 

Vidare beskriver Eriksson Bergström (2013) att det är bra med en varierande miljö som 

inbjuder både till att leka kurragömma och spela fotboll.    

Planerad rörelse 

Ericsson (2003) beskriver att det är betydelsefullt att pedagoger i förskolan planerar in rörliga 

aktiviteter i den dagliga verksamheten, aktiviteterna ska planeras så att alla barn kan delta. 

Pedagogen behöver då känna barnen och veta hur varje individ kan inspireras. Pedagogerna 

i studien menar att det kan vara svårt att inspirera alla barn i samma aktivitet och att det 
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därför kan vara betydelsefullt att känna alla barn för att kunna skapa olika ingångar till samt 

aktiviteter med rörelse för att på så vis kunna nå alla individer. 

  

Storli och Hagen (2010) beskriver även att individanpassning kan vara utmanade då en enkel 

promenad kan vara främjande och utvecklande för barn med mindre rörelseförmåga, men 

att detta inte utmanar de individer med mer utvecklad rörelseförmåga. De menar att det 

därför kan vara bra med dessa individanpassade aktiviteter för att kunna ge alla barn 

möjligheter till rörelse för att kunna utvecklas på sin nivå. Pedagogerna i studien menar att 

detta kan vara svårt, men att det kan vara bra att barnen ges olika ingångar till rörelse främst 

för att alla barn tycker om och intresseras av olika saker. Pedagogen behöver då sedan finna 

vägar för att utveckla barnen i rörelse och den enklaste vägen som pedagogerna i studien 

anser går genom barns intressen.  

 

Ericsson (2003) samt Sporns och Edelman (1993) menar att om barn får vara med i planerade 

aktiviteter där pedagogen lagt fokus på rörelsen och barns motoriska färdigheter under 

planeringen och genomförandet kan barnens intresse för rörelse väckas.   

Planerade rörelseaktiviteter där man lagt ned fokus och genomplanerat aktiviteter beskrivs 

av pedagogerna i studien som betydelsefullt. Detta för att pedagogen ska kunna skapa 

utmaningar och utvecklingar för alla barn. En annan pedagog beskriver dock att det inte 

behövs någon planerad rörelseaktivitet i förskolan då rörelse finns i näst intill allt barnen gör 

i förskolan.  

Den fria leken   

I den fria leken med kamrater är barn som mest rörliga och fysiskt aktiva (Reunamo, m.fl., 

2013). Mellberg (1993) menar att barn behöver få tid till den fria leken, då det ofta ingår 

många olika rörelser, dock inte alla, därför är planerade aktiviteter och den fria leken 

betydelsefull i förskolan. Pedagogerna i studien beskriver också att barn i den fria leken 

tillägnar sig mycket åt rörelse. Några av informanterna beskriver att de inte tillägnar sig åt 

någon planerad rörelse utan betraktar den fria leken som mer betydelsefull då barnen genom 

den ges möjligheter till rörelse.   

Osnes, m.fl. (2012) beskriver att barn har ett inre driv till att vara aktiva och rörliga i lekar. 

Författarna fortsätter att beskriva om det i förskolan finns en planerad miljö med material 

som främjar leken och rörelsen kan barnen själva spontant välja att nyttja miljöerna och 

materialen i deras fria lek. Pedagogerna i studien beskriver att de har varierande 

utomhusmiljöer som främjar spontan rörelse och den fria leken.  

Williams, Pfeiffer, Dowda, Jeter, Jones och Pate (2009) beskriver att leken kan vara en stor 

ingång till rörelse. Men som Ericsson (2003) beskriver så kan det vara svårt för vissa barn att 

kliva in i leken och tillägna sig rörelse spontant och bjuds dessa barn inte frivilligt in i leken 

är det upp till pedagogerna att bjuda in sig själva och dessa barn i lekar där rörelse finns. 

Pedagogerna i studien beskriver också detta då de menar att lärarledda initiativ ofta görs 

mer spontant när något barn är stillasittande och inte vet vad de ska göra, då kan pedagogen 
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hjälpa barnet att aktivera sig. Reunamo, m.fl. (2013) menar vidare att pedagoger behöver 

tänka att de inte är de som ska vara de drivande i lekarna. En pedagog i studien beskriver att 

de jobbar nära barnen, de är med i deras lekar och leker, men på barnens villkor. Det blir då 

heller inte lika utpekande när pedagogerna försöker hjälpa barn in i olika lekar och 

aktiviteter.  

 

Slutsatser 

Det vi har kunnat skapa oss en uppfattning om genom intervjuerna är att det krävs 

engagerade pedagoger och att deras inställning gentemot rörelse är betydelsefull, då det är 

något som antingen kan hämma eller gynna barns möjligheter till rörelse. Är pedagogerna 

aktiva och visar en glädje gentemot att använda sin kropp och röra på sig så är chansen 

större att man får barn i verksamheten som tycker om att vara fysiskt aktiva.  

Om då pedagoger i förskolan har en positiv inställning när de arbetar gentemot fysisk 

aktivitet så kan de göra barnen en tjänst som följer med barnen i barnen i äldre ålder, då 

deras rörelsemönster påbörjas redan när de är små. 

 

Miljön är också något som både påverkar barns möjlighet till att vara rörliga och fysiskt 

aktiva, men även pedagogernas möjligheter till att ha planerade och spontana 

rörelseaktiviteter påverkas av hur miljön och lokalerna är utformade.   

Vi bestämde oss för att skriva om barns rörelse i förskolan då vi genom våra tidigare 

praktiker upplevt att rörelse tagit en relativt liten plats i verksamheten. Tidigare tänkte vi att 

rörelse är betydelsefullt, då barn behöver få möjlighet till att vara fysiskt aktiv samt 

möjlighet att röra på sig för att få utlopp för sin energi.    

 

Men genom vår studie så vet vi numera att rörelse är mer betydelsefullt än vad vi tidigare 

trodde då det finns mycket som rörelse främjar hos barn. Rörelse kan exempelvis främja 

barns kroppsuppfattning, koordination och rumsuppfattning men också bidra till att barn får 

en bättre självkänsla och koncentrationsförmåga, samt att rörelse kan bidra till att barns 

lärande och utveckling i andra ämnen ökar.  

 

Framtida studier 

Studien kan genom många olika perspektiv att forska vidare kring. Ett sätt kan vara att både 

göra observationer och intervjuer. Detta för att kunna ta del av både pedagogernas syn samt 

vår egna tolkning på huruvida rörelsen finns och definieras i förskolan. Det skulle även 

kunna varit intressant att göra enkätundersökningar för att se om det hade delgetts andra 

svar och tankar som inte kommit fram genom intervjuerna. Kanske vågar pedagogerna säga 

mer om vad de egentligen tycker då de är helt anonyma. Det vore även intressant att 

fortsätta undersökningen med mer inriktat fokus på utomhusmiljön eller barnens fria lek i 

olika förskolor då pedagogerna i studien beskriver att de använder just dessa möjligheter för 

att främja rörelsen.   
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Bilaga 1 

Missivbrev  
 

 

Hej!      

Vi, Jennili Palmen och Matilda Claesson, är två blivande förskollärare som skriver våran   

C-uppsatts inom lärarutbildningen vid Mittuniversitetet Sundsvall. Syftet med vår studie är 

att undersöka pedagogers uppfattningar om rörelse i förskolan. Därför undrar vi om du vill 

ta dig tid för att vara med i en intervju?    

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att en av oss 

kommer att åter igen besöka er förskola och intervjua dig och intervjun kommer att ta ca 45 

minuter.     

Vi kommer då att ställa några frågor som innefattar din syn på rörelse i förskolan och dessa 

frågor är även bifogat med detta missiv.  Intervjun kommer att spelas in och därefter 

kommer dina svar att transkriberas. Din identitet samt personliga uppgifter är konfidentiella. 

Materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma att ta del av 

det.    

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun, resultatet 

från vår studie kommer att användas i kommande uppsats.   

Vi önskar genomföra intervjun mellan veckorna 15–16 och kommer inom kort att kontakta er 

för ett eventuellt deltagande av studien.  

  

  

Med vänlig hälsning   

   

Jennili Palmén     070- 6685204   j_palmenn@hotmail.com    

Matilda Claesson    070- 3332779  matildac91@hotmail.com    
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Hur länge har du arbetat som pedagog     

    

Hur länge har du arbetat på den aktuella förskolan?      

  

Vad är rörelse för dig?  

    

Berätta om hur ni arbetar med rörelse?     

  

Kan man som pedagog påverka barnen i deras sätt att se på och aktivt delta i rörelse?   

    

Tar ni stöd i Lpfö98/16 för att arbeta med rörelse på förskolan?   

 

Hur tänker du när du planerar in rörelse på förskolan?   

 

Vilka svårigheter har du stött på?  

 

Vad gör ni för rörelse med barnen inomhus?  

 

Vad gör ni för rörelse med barnen utomhus?    

   

Har ni fått någon kompetensutveckling om rörelse på er förskola?  

   

Något du vill tillägga?     

 


