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Abstract 

Denna studie grundar sig i vår syn på och intresse av rörelse, med utgångspunkt i detta vill vi 

ta reda på om förskollärarna i denna studie arbetar med rörelse tillsammans med barn i den 

dagliga verksamheten, i så fall på vilket sätt och varför. Vi tar upp för området relevant 

litteratur som beskriver hur rörelse påverkar barns utveckling positivt både fysiskt och 

psykiskt. Studien är kvalitativ och vi har använt oss av intervju som metod då vi ser det som 

mest lämpat utifrån vårt syfte. Resultatet visar att alla informanterna har liknande syn på 

barns rörelse, att det är viktigt att de får röra sig. Informanterna uttrycker att de arbetar med 

rörelse i någon form i verksamheten men sällan planerar för det. En plats som alla informanter 

besöker ofta tillsammans med barnen och där de ser bra möjligheter för rörelse är skogen. En 

slutsats vi drar i denna studie är att rörelse ofta hänger med i andra aktiviteter där fokus inte 

ligger på rörelse. En annan slutsats vi drar är att förskollärare måste tänka medvetet kring 

barns rörelse i förskolan. 
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Inledning 

Det här examensarbetet handlar om barns rörelse samt förskollärares medvetenhet om barns 

rörelse i förskolan. 

 

“Sitt still”, “spring inte inomhus”, är två vanliga uppmaningar som vi ofta hört när vi varit ute 

på olika förskolor. Våra upplevelser är att barns rörelse ofta hejdas med tillsägelser som enligt 

oss efterlämnar en negativ känsla för rörelsen. Vi ser samtidigt hur mer stillasittande 

aktiviteter uppmuntras och hur barn som ofta ägnar sig åt dessa inte får samma typ av 

tillsägelser. I vuxenvärlden upplever vi å andra sidan att det finns en stor press och nästintill 

hets för hur mycket vi bör röra oss och stillasittande ses då som någonting negativt, tvärtemot 

från i förskolan. När vi reflekterade kring detta blev vi intresserade av om förskollärare har 

någon medveten tanke kring barns rörelse i förskolan.  

 

Vi väljer detta ämne med utgångspunkt i att det är viktigt för oss människor att röra på oss 

och att våra kroppar är konstruerade för att utföra rörelse (Svenska Skidförbundet, 1995). 

Enligt forskning blir barn idag mer och mer stillasittande samtidigt som de rör sig allt mindre. 

Det finns också tydliga samband som visar att låg fysisk aktivitet ökar risken för sjukdomar 

som diabetes, hjärt-kärl sjukdomar och psykisk ohälsa. Hur barn upplever rörelse när de är 

små har visats ha stor betydelse för hur de ser på och rör sig även i framtiden. Får barn en 

positiv syn på rörelse som unga finns en chans att vända den negativa trend som finns och det 

är vi vuxna som bär det största ansvaret i att förverkliga detta (Faskunger, 2008). Små barn 

använder sin kropp för att upptäcka sin omvärld och uttrycka sig själva. Därför måste vi 

vuxna uppmuntra och finnas som stöd i barnens rörelseutforskande. Förutom de positiva 

hälsoeffekterna av rörelse gynnar det också bland annat barnens kognitiva utveckling, 

språkutveckling och självuppfattning (Mellberg, 1993). 

 

Rörelse finns uttalat i ett av målen i förskolans läroplan. 

 

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

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Skolverket, 2016, s. 10). 

 

Det finns andra begrepp i läroplanen som går att koppla ihop med rörelse som exempelvis 

motorik, hälsa och kroppsuppfattning. Inga av dessa begrepp beskrivs dock i relation till 

rörelse och därför väljer vi att bara fokusera på målet ovan. Det är bara i detta mål som rörelse 

tas upp och vi tycker att det nämns väldigt kort och hamnar i skymundan i förhållande till de 

estetiska delarna som målet också innehåller. Eftersom rörelse har en så liten del i läroplanen 

tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka om och i så fall hur förskollärare arbetar 

med rörelse. 
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Utifrån forskning vi har tagit del av, som vi presenterar i litteraturgenomgången finns ett 

tydligt samband mellan barns rörelse och deras fysiska och psykiska utveckling. Med 

utgångspunkt i detta har vi valt att formulera följande syfte och frågeställningar. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka om förskollärarna i denna studie arbetar med rörelse tillsammans med 

barn i den dagliga verksamheten i förskolan, i så fall på vilket sätt och varför. 

 

Frågeställningar 

Vilken syn har förskollärarna på barns rörelse? 

Uppmuntrar förskollärarna barn till rörelse i den dagliga verksamheten och i så fall hur? 
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Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet presenterar vi vad litteratur säger om barn och rörelse. Vi lyfter här fram 

litteratur som är relevant för vårt valda område. Här beskrivs varför rörelse är viktigt för oss 

människor, både ur ett hälsoperspektiv och för den generella utvecklingen. Detta följs av hur 

miljön påverkar barns rörelse och avslutas med vilken roll och vilket ansvar förskollärare har. 

  

Rörelse och hälsa 

Vi rör oss inte så mycket som vi egentligen borde i dagens samhälle, det gäller både vuxna 

och barn (Danielsson, Auoja, Sandberg & Jonsson, 2001). Stillasittande påverkar oss 

människor negativt, oavsett om vi rör oss regelbundet ökar stillasittandet fortfarande risken 

för många av dagens folkhälsosjukdomar (Hellenius, 2010). En stor källa till dagens 

stillasittande är alla medier vi har tillgång till som till exempel tv, datorer, surf-plattor och 

telefoner. Barns konsumtion av medier som dessa har ökat kraftigt de senaste decennierna och 

samband mellan hög användning av dessa och övervikt hos barn och unga har påvisats 

(Faskunger, 2008). Under 2014 gjordes en världsomfattande studie som visar att 41 miljoner 

barn under fem år var överviktiga eller led av fetma, studien visar också att övervikt orsakar 

fler dödsfall i världen än vad undervikt gör (WHO, 2016). Fysisk inaktivitet är den fjärde 

vanligast dödsorsaken världen över (Kohl, Craig, Lambert, Inoue, Alkandari & Leetongin, 

2012). 

 

Några av de positiva effekter som följer av att röra på sig är förutom att förebygga sjukdomar 

att det ger en positiv effekt på musklerna och vår vikt, det minskar stress, immunförsvaret 

stärks och vår psykiska hälsa förbättras (Danielsson m.fl., 2001). Det är viktigt att redan i 

förskoleåldern bryta denna trend vad gäller vår negativa hälsa eftersom barn och ungdomar är 

lättare att påverka än vuxna. Idag visar forskning att hur vi mår under våra första år i livet har 

stor betydelse för hur vår hälsa utvecklas senare, hälsan påverkas inte bara av hur vi lever just 

nu utan även hur vi har levt innan. Att äta bra och röra på sig under sin uppväxt påverkar barn 

positivt för att förebygga hälsoproblem. Åtgärder måste vidtas för att informera och stärka 

kompetensen hos förskollärare i förskolan istället för att behöva sätta in andra behandlingar 

och insatser för barn senare i vuxen ålder (Ågren, 2003).  

 

Utveckling och lärande 

Rörelsen och jaget 

I barns värld är det genom kroppen de förstår sin omgivning, de erfarenheter som barn 

förvärvar genom sin kropp är nästan alltid det som kommer först. För små barn är kroppen 

och rörelsen ett och det är genom kroppen som barn tänker. Genom att barn under sin uppväxt 

lär sig grundläggande rörelsemönster som att krypa, gå och springa utvecklar de en 
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kroppsmedvetenhet. Våra kroppar minns, det är det som ligger till grund för att vi senare ska 

kunna lära oss nya färdigheter och dessa kroppsliga “minnen” förlorar vi aldrig, har vi lärt oss 

att cykla en gång glömmer vi aldrig bort det (Danielsson m.fl., 2001). Barns kropp och 

upplevelsevärld är alltså aldrig skilda från varandra, deras värld påverkas därför i mycket hög 

utsträckning av rörelse. Från födseln fram till tre års ålder erövrar barn sina viktigaste 

erfarenheter genom att de rör sig och utforskar den omgivning som de har runtomkring sig 

(Jagtøien, Hansen, Annerstedt, Claesson & Handrum, 2002). 

 

Barns tillvaro är starkt präglad av att de är fysiskt aktiva. Genom att de kryper, klättrar, 

hoppar, ramlar, gråter, skrattar, äter och springer kan det ses som att de hela tiden vill känna 

på sin omvärld fysiskt. Barn förstår världen och sig själva genom sin kropp och sin rörelse 

(Jagtøien, m.fl., 2002). Därför är det viktigt att de får möjlighet att leka och röra på sig så att 

de kan lära känna sin kropp och känna att de bemästrar den genom rörelse. På så vis gynnas 

både deras utveckling och självuppfattning (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). Utifrån de 

erfarenheter barn tillägnar sig genom all sin rörelse skapar de sina kroppscheman vilka i sin 

tur påverkar på vilket sätt de rör sig och hur mycket. Det i sin tur, hur mycket de rör sig 

påverkar hur de ser på sig själva, vilka de är och vilka de vill vara (Helander, 2012). Kontroll 

över sin kropp samt att behärska fundamentala rörelser ger en motorisk trygghet som gynnar 

barns fysiska värld. Att växa upp i en trygg och rörelsestimulerande miljö hjälper dem att tro 

på sig själva, att bli nyfikna och att våga ta initiativ samt att ta kontakt och intressera sig för 

andra (Jagtøien m.fl., 2002).  

Motorik 

En stor del av kroppen måste samspela för att vi människor ska kunna utföra en rörelse. Det är 

inte bara hjärnan, muskler och nervsystem som påverkar våra rörelser utan också personen i 

frågas motivation och självuppfattning samt den fysiska och sociala miljön denne befinner sig 

i (Osnes, m.fl., 2012). Hur vi styr och kontrollerar våra kroppar är vad motorik syftar till, vi 

delar ofta in den i två undergrupper, fin- och grovmotorik. Grovmotorik är rörelser som till 

största del sker med våra stora muskelgrupper, armar, ben, mage och rygg. Finmotorik å andra 

sidan är mer distinkta rörelser med exempelvis fötter, händer och ansikte. Ett motoriskt 

lärande hos barn påverkas av flera olika aspekter som exempelvis deras mognad, fysiska 

förutsättningar och erfarenheter samt miljön de vistas i. Barn utvecklar i stor grad sina 

grundläggande naturliga rörelser i förskoleåldern som att springa, hoppa, gunga, lyfta och så 

vidare. Barn har ett stort behov av att vara aktiva och de har en naturlig drivkraft som gör att 

de söker efter utmaning och spänning vilket också ligger till grund för deras motoriska 

utveckling. Om barn får tillgång till en stimulerande miljö utvecklar de alltså till stor del 

själva sina rörelsemönster (Jagtøien m.fl., 2002).   

 

Den grovmotoriska utvecklingen påverkar i hög grad också hjärnan, i desto större 

utsträckning hjärnan utsätts för rörelse-utmaningar, ju mer utvecklad kommer den att vara i 

vuxen ålder. När barn utsätts för en ny motorisk utmaning som de ska lära in kräver denna 

nästan all deras koncentration och de kan få mycket svårt att göra eller tänka på andra saker 

under tiden. När denna utmaning är ordentligt inlärd är rörelsen automatiserad vilket också 
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innebär att kognitiva resurser frigörs. Det i sin tur betyder att möjlighet ges till koncentration 

kring andra områden som till exempel att lära sig räkna. Utifrån det synliggörs vikten av att 

barn som inte rör sig eller inte har ett automatiserat rörelsemönster när det gäller de 

grundläggande rörelserna erbjuds möjlighet att träna dessa, för att senare möjliggöra 

ytterligare kunskapsförvärvanden även inom andra områden (Danielsson m.fl., 2001). 

Kognitiv och social utveckling 

Människans kognitiva utveckling sker precis som den motoriska, steg för steg. Det går 

dessutom att se ett samband mellan rörelse och utveckling av vårt tänkande. De erfarenheter 

vi får genom att röra på oss och utforska vår omvärld verkar också gynna oss kognitivt 

(Jagtøien m.fl., 2002). Vi kan inte genom enbart rörelse lära oss till exempel att räkna men de 

funktioner som är avgörande för att vi ska kunna lära oss detta kan vi påverka genom rörelse. 

Utifrån detta kan man alltså se att barn som får rörelse och motorisk träning visar framsteg 

även inom andra kognitiva områden (Grindberg & Jagtøien, 2000).  

 

Barns utveckling av självkänsla och självförtroende bygger även den på rörelseförmågan. 

Känner sig barn trygga i sina rörelser och i sina kroppar har de ofta bättre självförtroende än 

barn som är motoriskt osäkra. Ett gott självförtroende i sin tur sprider sig ofta även till andra 

områden i deras utveckling och gynnar på så sätt även andra delar av inlärningen (Danielsson 

m.fl., 2001; Sandborgh & Stening-Furén, 1983). Barn som har en negativ självbild kan bli 

lidande emotionellt, få inlärningssvårigheter samt bli hämmade i den personliga utvecklingen. 

Det är med detta i åtanke viktigt att barn i sin rörelse får känna att de har lyckats och lärt sig 

någonting nytt (Sandborgh & Stening-Furén, 1983). 

 

Genom rörelse och lek lär sig barn även socialt samspel samt att fungera i grupp (Danielsson 

m.fl., 2001). Får de inte tillgång till detta försämras deras chanser till att ingå i en social 

gemenskap. Barn som inte har en väl utvecklad motorisk förmåga väljer ofta själva att dra sig 

undan eller blir uteslutna från lekar tillsammans med andra barn (Mellberg, 1993). När de 

däremot känner sig trygga i sig själva och i sina kroppar finns goda chanser att de kan bli 

delaktiga i en gemenskap med andra barn. De barn som är trygga i sig själva kan nämligen 

lättare känna trygghet och tillit till andra individer (Grindberg & Jagtøien, 2000).   

   

Förskolans miljöer 

Inomhusmiljön  

På en förskola ska inomhusmiljön och utomhusmiljön komplettera varandra, miljön inne är 

ofta begränsande när det kommer till barns rörelse och fysiska aktivitet. Oftast beror 

begränsningarna på att lokalerna är små eller att möbleringen inte inbjuder till rörelse 

(Grindberg & Jagtøien, 2000). Miljön bör vara tillåtande för barn med möjlighet till 

utforskande av alla sinnen och rummen ska ha variation i sitt utförande utifrån deras behov 

(Skantze, 1989). Rörelser i form av dans, sånglekar och drama är vanligt förekommande 
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aktiviteter som genomförs inomhus på förskolan. Andra rörelseaktiviteter som kräver större 

yta som hinderbanor, bollek och springlekar förläggs oftast i en gymnastiksal om förskolan 

har tillgång till en sådan. De flesta förskolor har dock inte tillgång till en gymnastiksal i 

anslutning förskolan utan måste i så fall dela tider med andra förskolor och kanske skolor 

(Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Skogen och utomhusmiljön 

Vi i Sverige är ett av världens mest naturintresserade folk. De allra flesta i vårt land har en 

relation till skogen, vi njuter utav den och uppskattar allt vad den erbjuder som tystnad, 

fågelsång, svamp- och bärplockning, motion samt alla träd och växter (Friluftsfrämjandet, 

2016). Den erbjuder oss dessutom avkoppling och hjälper oss till återhämtning från den 

stressfyllda vardagen (Björklund, 2014). Att undervisa ute i skog och natur har även det en 

lång historia och tradition i Sverige som följer oss än idag. (Öhman, Mårtensson, Lisberg-

Jenssen & Söderström, 2011) 

 

Utomhusgården på förskolan är en viktig plats för att stimulera barn till rörelse. En svensk 

studie har visat att barn på förskolor med en utomhusmiljö som har inslag av natur som till 

exempel växter och träd, kuperad terräng med ojämn mark och stora ytor rör sig mycket mer 

än barn på förskolor där gårdarna inte erbjuder dessa inslag (Faskunger, 2008). En miljö som 

är utformad på det här viset utmanar små barn motoriskt och inspirerar dem till rörelse och 

lek. Utomhusmiljöerna möbleras ofta med hjälp av rutschkanor, gungor, klätterställningar 

vilka också dem utmanar. Barn måste erbjudas yta för att springa fort och cykla snabbt, det 

måste finnas plats för utmaning för alla barn på förskolan (Granberg, 2000). 

 

Att vistas ute både på en förskolegård eller i en naturmiljö ökar barns chanser till att tidigt få 

möta lärandesituationer som utmanar dem att använda sin kropp och alla sina sinnen. 

Utomhusmiljön är både utmanande för barn, men samtidigt tillåtande på så vis att där finns 

inga rätt eller fel för hur de får röra sig och i och med det finns det möjlighet för alla barn att 

lyckas. Att utomhusvistelse är motoriskt utvecklande för barn har man sett bland annat genom 

att studera barn som går på traditionella förskolor jämfört med barn som går på förskolor där 

de nästan uteslutande vistas utomhus. Vid dessa utomhusförskolor har barnen dels en mer 

välutvecklad motorik och i kombination med denna även bättre koncentrationsförmåga, 

barnen var också starkare, vigare och hade en bättre balans. Dessutom syns tydliga samband 

mellan utomhusvistelse och mindre antal sjukdagar. Människan behöver rörelse, 

utomhusupplevelse och dagsljus för både hälsan och välbefinnandet (Danielsson m.fl., 2001).  

 

Några förskollärare som är specialiserade på just utomhusaktiviteter uttrycker hur barn och 

natur på något sätt hänger ihop, de säger att samarbete, upptäckarglädje och rörelse blir 

naturligt i den miljön. När hela kroppen blir delaktig på det sätt den blir utomhus kan nya 

kunskaper bli mer konkreta. Knyts kunskaper till upplevelser får dem en mening som i och 

med det blir lättare att komma ihåg (Molander, 2011). 
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I skog och naturmiljö finns de bästa möjligheterna till grovmotorisk träning och bara väntar 

på oss, här tränas alla färdigheter som är viktiga för barns utveckling och inlärningsförmåga. 

Att röra sig i skog och den ojämna terräng som erbjuds där, tränar bland annat syn, hörsel, 

grovmotorik, finmotorik, balans, kroppsuppfattning, självförtroende och begreppsbildning. 

Om förskolan uppmuntrar barn till rörelse och glädje i naturmiljö ökar dessutom chansen att 

de kommer att vistas där även på fritiden (Sandborgh & Stening-Furén, 1983). 

 

Förskolans roll 

Barn behöver både stöd och uppmuntran i sin rörelseinlärning, förskollärare har därigenom ett 

stort ansvar över barns utveckling och lärande. Det är viktigt att ta tillvara på barns nyfikenhet 

och erbjuda dem möjligheter till kroppsliga erfarenheter, både i sin närmiljö och i samspel 

med andra (Osnes, m.fl., 2012). I samspelet kan barn se andra utföra rörelser för att sedan 

pröva själva och då på egen hand tillägna sig nya rörelseerfarenheter (Mellberg, 1993). 

Eftersom barn är aktiva och utforskande med sina kroppar bör rörelse utgöra en betydande del 

i förskollärares planerade aktiviteter. Samtidigt ska det också finnas med i planeringen och 

utförandet av den dagliga verksamheten (Osnes, m.fl., 2012; Jagtøien m.fl., 2002). 

Uppmaningar som hejdar barns rörelser kan ofta vara lätta att ta till av rädsla för att barnen 

ska göra sig illa eller för att förskollärare anser att det blir “rörigt och stökigt”. Då barn genom 

sina kroppar söker och erfar kunskap hindras dem från att se världen från sina egna perspektiv 

om deras rörelser hejdas (Mellberg, 1993). Barns rörelseutforskande och rörelsevilja måste 

komma från barnen själva, genom vuxnas stöd och vägledning kan barn ges självförtroende 

och vilja att våga och testa. Det är viktigt att hjälpa och stödja barn som har en svaghet i sitt 

rörelsemönster, de som har problem i förskoleåldern kommer att ha kvar dessa problem i 

skolåldern om de inte får hjälp att rätta till det (Osnes, m.fl., 2012). 

 

Forskning visar att det finns tecken på att mer stillasittande aktiviteter bland barn har ökat och 

att fysiska aktiviteter har minskat (Faskunger, 2008). Fyraåringar i Sverige spenderar nästan 

hälften av sin vakna tid stillasittande (Generation Pep, 2016). Att barns rörelsefrihet har 

minskat kan även bero på att samhället har förändrats över tid, det är mer biltrafik nu, barn har 

längre till förskolorna och medieanvändandet har ökat. Detta gör att förskolan, där barn 

spenderar en stor del av sin vakna tid, får en central roll i att främja och uppmuntra dem till 

rörelse och fysisk aktivitet (Faskunger, 2008). 

 

Barn har ett stort behov av att röra på sig och verkar finna glädje i sina rörelser och sitt 

utforskande, det är därför av stor vikt att förskollärare tar vara på den glädjen och får den att 

bestå (Mellberg, 1993; Danielsson m.fl., 2001). Om barn får en positiv syn av rörelsen när de 

är små är chansen större till att de fortsätter vara fysiskt aktiva även när de blir äldre 

(Faskunger, 2008). 
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Metod 

I den här delen beskriver och diskuterar vi vilken datainsamlingsmetod vi har valt, hur urvalet 

genomförts, hur vi gick tillväga samt hur vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna.  

 

I studien vill vi undersöka förskollärares syn på rörelse i förskolan och har därför valt en 

kvalitativ metod. Med denna metod söker vi inte ett svar som kan förklaras mätbart i siffror, 

vi försöker istället förstå andra människors (förskollärarnas) livsvärld, vilken syn de har på sig 

själva och vilken relation de har till sin omgivning. Att få en förståelse för hur de upplever, 

ser på och agerar i sin situation är vad vi strävar efter (Hartman, 2004). Vi anser att metoden 

lämpar sig bra då vi vill få en djupare inblick i förskollärarnas syn men samtidigt använda oss 

av ett mindre antal informanter (Hedin & Martin, 1996).     

 

Intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data till vår studie. 

Intervjuer är ett bra sätt för att få fram personers reflektioner kring ett visst ämne, deras egna 

tankar och vilka arbetssätt de har. Vi vill ha en frihet i våra intervjuer att kunna ändra eller ta 

upp redan ställda frågor igen samt att kunna ställa följdfrågor utefter vad informanten svarar 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Vi formulerade en intervjuguide (se bilaga 2) som är 

semi-strukturerad vilket innebär att våra frågor till stor del är standardiserade, de är alltså 

bestämda i förväg men mindre strukturerade genom att vi vill använda oss av öppna frågor. 

Det innebär att vi medvetet vill ställa våra frågor i en viss ordning, samtidigt är vi tillåtande 

mot informanten att fritt formulera sina svar. Intervjuguiden utformades med en tratteknik där 

frågorna i början är av allmän karaktär men allt eftersom blir mer specifika (Hartman, 2004). 

Vi skapade två frågeområden med utgångspunkt i våra frågeställningar och utifrån dem 

formulerade vi intervjufrågor som skulle hjälpa oss att svara på dessa. Tanken med våra 

frågor var att de skulle vara lätta att förstå och samtidigt vara öppna och ge utrymme för 

informanterna att kunna svara fritt utifrån deras egna erfarenheter och synsätt. 

 

Vår tanke var att genomföra intervjuerna tillsammans, en av oss skulle fungera som 

samtalsledare och ställa frågorna medan den andra kunde föra anteckningar samt upptäcka 

och stödja med följdfrågor (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Vi ville dokumentera 

intervjuerna med hjälp av ljudupptagning för att senare kunna gå tillbaka till precis vad som 

sades (Hartman, 2004). Vi var inför intervjuerna medvetna om att vi är två stycken som 

intervjuar en informant och att det skulle kunna uppfattas som en “två mot en” situation och 

göra informanten extra nervös, vilket i sin tur skulle kunna påverka de svar vi får. Det var 

ytterligare en anledning till att vi ville ha en samtalsledare som skulle ställa alla huvudsakliga 

frågor medan den andre av oss skulle hålla sig lite mer i “bakgrunden”. Vi ville också i den 

mån det går placera oss på ett sådant sätt under intervjusituationen att inte “två mot en” 

känslan stärks.  
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Vi är medvetna om att intervjuer inte alltid ger den fullständiga bilden av verkligheten. Det 

kan dels bero på att informanten inte svarar helt sant på våra frågor exempelvis genom att 

svara någonting denne tror att vi vill höra (Johansson & Svedner, 1996) eller att vi i analysen 

gör en felaktig tolkning av informantens utsaga (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Vi 

valde att inte skicka ut intervjufrågorna till informanterna i förväg, av den anledningen att vi 

ville minimera “risken” att de i förväg skulle fundera ut svar som kanske inte stämmer helt 

överens med praktiken. Genom att behålla frågorna för oss själva fram till intervjun tänkte vi 

att risken att de hittar på svar för att göra oss “nöjda” minskas samt att reliabiliteten ökar. 

Samtidigt tänkte vi att möjligheten till mer uttömmande svar skulle kunna öka om vi hade 

delgivit frågorna i förväg. 

 

Att använda både intervjuer och observationer i en kvalitativ studie ger ett större omfång av 

ett fenomen. Att kombinera intervjuer med observationer tillåter den som intervjuar att få en 

egen bild av informantens utsaga och observationen kan användas för att se om dessa 

stämmer överens (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Vi hade tankar på att använda oss av 

både intervju och observation av förskollärarna som metod i denna studie då det hade passat 

väl i förhållande till det vi vill ta reda på i syftet. Vi ansåg dock att på grund av 

tidsmarginalerna för detta examensarbete skulle det varken finnas tid till att få alla föräldrars 

godkännande eller tid till bearbetning av all insamlad data. Det vi däremot ville var att titta på 

i vilket område förskolorna ligger för att få ett stöd under vår tolkningsprocess samt 

diskussion.  

 

Urval 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar vill vi ta reda på förskollärares syn och hur de 

arbetar med rörelse. Vår tanke var därför att intervjua slumpvis utvalda förskollärare för att 

senare kunna komma fram till ett resultat som skulle kunna gälla i andra liknande 

sammanhang. Eftersom vi hade en begränsad tid att utföra arbetet hade vi inte möjlighet att 

intervjua ett så stort antal individer, därför blev urvalet väldigt viktigt i vår studie. Då vi är 

intresserade av förskollärares syn var valet givet att det skulle vara yrkesaktiva förskollärare 

vi skulle intervjua för att få en hög validitet då det är dem som bär på den kunskap och 

erfarenhet vi är ute efter (Hartman, 2004). Vi hade möjlighet att ta oss längre sträckor och 

valde därför att intervjua förskollärare som arbetar på förskolor i olika områden. Det valde vi 

med utgångspunkt i att olika områden kan se olika ut både till miljö, vilka som bor och arbetar 

där och vilka förutsättningar som finns. Intervjuar vi exempelvis flera på samma förskola eller 

i samma område är det troligt att de influeras mycket av varandra, värdesätter liknande saker 

och arbetar på liknande sätt utifrån miljö och förutsättningar.  

 

Vi genomförde 6 intervjuer vid 6 olika kommunala förskolor i Västernorrland och 

Västerbotten, alla informanter är utbildade förskollärare. Vi kommer studien igenom att 

benämna de intervjuade förskollärarna för informanter, vi har också valt fingera deras riktiga 

namn: 
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Disa är 51 år och tog förskollärarexamen 1990. 

Fia är 37 år och tog förskollärarexamen 2015. 

Carina är 63 år och tog förskollärarexamen 1974. 

Emma är 30 år och tog förskollärarexamen 2011. 

Berit är 48 år och tog förskollärarexamen 1991. 

Anna är 37 år och tog förskollärarexamen 2013. 

 

De flesta av informanterna har arbetat flera år på samma förskola och barngrupperna är på de 

olika förskolorna både åldersblandade och åldersindelade. Alla informanter är kvinnor och 

förskolorna där de arbetar ligger med närhet till naturen och skogen, detta var inte någonting 

vi hade tänkt från början utan på grund av det slumpmässiga urvalet blev detta utfallet. 

 

Genomförande 

Vi började i vårt urval att kontakta flera förskolechefer i olika områden med en förfrågan och 

tanke om att de skulle kunna upprätta kontakt med någon av de förskollärare som arbetar på 

deras förskola. Detta visade sig dock inte ge något resultat då vi endast fick ett svar som inte 

ledde vidare till någon ytterligare kontakt. Med tanke på omfattningen av denna studie och 

den tidsbegränsning vi hade valde vi istället att höra oss för med andra kontakter samt 

förskollärare där vi tidigare haft våra verksamhetsförlagda utbildningar. 

 

Alla intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats och tog cirka 20 minuter. 

Vid alla intervjuer satt vi antingen inne på avdelningen eller i ett arbetsrum. Gemensamt för 

intervjuerna var att vi inte hade några störningsmoment som andra barn, vuxna eller ljud som 

drog till sig informantens eller vår uppmärksamhet. Det tänker vi gav en positiv effekt till 

intervjun och gav informanten möjlighet att koncentrera sig och vara här och nu. En 

ytterligare bidragande faktor till detta var att vi hade tagit i lite i överkant på hur lång tid vi i 

förväg sagt till informanten att intervjun skulle pågå. Det gjorde att det fanns tid till att sitta 

ner och prata i lugn och ro och ingen av parterna behövde vara stressade.  

 

Vi dokumenterade intervjuerna med hjälp av ljudupptagning under samtalens gång som vi 

innan hade tänkt. Genom dessa dokumentationer kunde intervjuledaren fokusera helt och fullt 

på frågorna och lättare intressera sig/lyssna på informantens svar. Detta gjorde att vi kunde 

vara mer närvarande samt att den av oss som inte ledde intervjun kunde hjälpa intervjuledaren 

och informanten med följdfrågor för att på bästa sätt få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

Vi båda tyckte att det var svårt att vara helt neutrala till informanternas svar under 

intervjuerna. Det var lätt att vi med vårt kroppsspråk visade när informanten enligt oss var 

inne på något vi tyckte var angeläget. 

 

I planeringsstadiet var vår tanke att vi båda skulle delta vid samtliga intervjuer. I praktiken 

blev detta dock inte fallet då det av olika anledningar inte var möjligt för båda två att delta vid 

varje enskild intervju, det mest effektiva arbetssättet blev därför att en av oss då ledde 
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intervjun på egen hand. Utfallet blev att tre intervjuer genomfördes med oss båda närvarande 

medan tre intervjuer genomfördes av endast en utav oss. Detta är någonting vi har i åtanke i 

resultatet då detta skulle kunna påverka oss och informanterna på olika sätt och därmed också 

studiens reliabilitet (Johansson & Svedner, 1996).  

 

Databearbetning 

Efter varje avslutad intervju valde vi att transkribera datan så fort som möjligt, dels för att i 

tidigt skede börja analysera empirin samt för att se om vi behövde genomföra fler intervjuer 

ifall vi upptäckte att några frågor kanske inte besvaras eller var otydliga. Vi valde att skriva ut 

allt som sades ordagrant och med pauser då vi ansåg att det i vårt fall kunde bidra till att våra 

tolkningar blev så precisa som möjligt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Då alla 

intervjuer var genomförda och transkriberade skrev vi ut all text för att lättare kunna få en 

överblick.  

 

Vi valde att bearbeta vår empiri utefter tre arbetssätt för att analysera vårt kvalitativa material, 

sortera, reducera och argumentera. Vi började med att läsa igenom texten många gånger för 

att bli välbekant med den. Under läsningen började vi även med att göra en första sortering 

genom att fritt skriva ned tankar som dök upp, samtidigt som vi letade efter olika mönster och 

nyckelord som sagts. Vår utgångspunkt inför bearbetningen var att låta empirin styra 

resultatet, vi ville inte låsa fast oss vid våra frågor utan var öppna för nya teman och 

uppdelningar (Rennstam & Wästerfors, 2011).  

 

Vi valde att sortera empirin utefter fyra övergripande teman, utveckling, aktiviteter, miljö och 

förskolans roll. Därefter började vi att reducera vårt material genom att välja ut det i 

materialet som bäst representerar det vi vill studera. Utifrån dessa kategorier relaterade vi 

innehållet till vår valda litteratur från litteraturavsnittet. Slutligen diskuterade vi vår analys 

utifrån vårt syfte och våra egna ställningstaganden för att sedan avsluta med att dra egna 

slutsatser. Att vi har varit två under hela arbetsprocessen ser vi som en fördel då vi kunnat 

diskutera våra olika tolkningar och tankar vilket vi tänker kan styrka arbetet. 

 

Etiska överväganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att inför varje intervju 

skicka ut ett informationsbrev där vi beskrev dessa principer från Vetenskapsrådet (2002) som 

består av:   

-Informationskravet, informanterna får reda på syftet med studien samt att deras information 

endast kommer att användas inom studien. Samtidigt tydliggörs att deras deltagande är 

frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.  

-Samtyckeskravet, det är informanterna själva som bestämmer om, och på vilka villkor de 

deltar i studien. De informeras om att de själva måste ge sitt tillåtande för att vi ska få 
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genomföra intervjun samt att de alltid kan avbryta sin medverkan utan för dem negativa 

följder.  

-Konfidentialitetskravet, all information om och från informanterna ska förvaras och 

behandlas på ett sådant sätt att det är omöjligt för utomstående att ta del av och kunna 

identifiera materialet. 

-Nyttjandekravet, den information informanterna delgivit får endast användas inom studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationsbrevet i sin helhet finns som bilaga (se bilaga 1). Utöver att vi skickade detta 

brev inför intervjuerna nämnde vi principerna även i samband med intervjun och klargjorde 

ytterligare en gång innan vi startade bandspelaren att intervjun kommer att spelas in för att få 

informanternas samtycke. 
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Resultat 

I den här delen av studien redogör vi för det resultat som framkom av de intervjuer vi utfört. 

Vi väljer att dela in resultatdelen i fyra olika teman, utveckling, aktiviteter, miljö och 

förskolans roll med tillhörande underrubriker för att förtydliga innehållet. Samtlig information 

i resultatets olika delar är hämtade från vad som uttrycks av informanterna i intervjuerna 

vilket vi tolkar i text. 

 

Utveckling 

Rörelsen och jaget 

“Att röra sig handlar om det egna jaget” säger Berit, genom att röra sig menar hon att barn får 

kontroll på sin kropp och lär sig att behärska den. På så vis växer de mentalt och deras 

självkänsla stärks, det gör dem trygga i sig själva. Disa, Emma och Fia nämner också att 

rörelse är viktig för barnens självbild, självkänsla och för att lära känna sin kropp. Anna och 

Disa ser att barns motorik utvecklas genom rörelse, båda tar upp att det är extra viktigt att 

barn får motorisk träning när de är små. Emma nämner också att rörelse gynnar barns 

motoriska utveckling och även samspelet med andra.   

Varför rörelse 

Alla informanter uttrycker på olika sätt att barn har ett behov av att röra på sig. Anna, Carina 

och Emma beskriver det som att barn har en inre energi som de behöver få utlopp för, för att 

må bra. Disa säger att det är naturligt för barn att röra sig, att det kan vara svårt för dem att 

inte springa. Anna och Emma tar upp att barn har en vilja att röra sig och det kan vara jobbigt 

för dem att sitta stilla. Alla informanter belyser vikten av att barn ska få tillfälle att röra sig. 

“Barn kan inte vara stilla och ska inte vara stilla, det är deras rättighet att få röra sig, det ska 

ingen ta ifrån dem” (Berit).  

Glädje är någonting som informanterna förknippar med rörelse på olika sätt. Berit beskriver 

hur glädjen i det barn gör kan motivera dem till att orka och röra sig ännu mer. Som exempel 

ser hon när de är ute på skogspromenader att barn trots branta backar springer upp för dem för 

att de tycker att det är så roligt. Carina ger en bild av hur “Barnen visar en glädje över att få 

uttrycka med sin kropp” hon berättar att när de får välja väljer de först de aktiviteter som 

innefattar mycket rörelse. Berit och Fia framställer det som viktigt att barn får känna glädje i 

att röra sig, att få upptäcka med kroppen tror de skapar rörelseglädje.  

Anna, Emma och Fia beskriver hur de tror att rörelse påverkar barns koncentration och att de 

har lättare att sitta stilla när de ska göra någon lugnare aktivitet om de har fått röra på sig 

först. Carina säger på ett liknande sätt att barn måste få röra på sig om de ska kunna delta och 

ta in någon information i andra aktiviteter. Disa tror att om barn får utlopp för sitt 

rörelsebehov blir det automatiskt lugnare, inte lika mycket spring och tjat.  
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Aktiviteter 

Rörelseaktiviteter 

Anna, Carina och Fia har planerade rörelseaktiviteter en gång i veckan, aktiviteterna 

genomförs på olika sätt. Hos Anna har de ibland tillgång till en gymnastiksal, annars håller de 

till i förskolans ateljé där de får möjlighet till olika aktiviteter som dans och rörelselekar. 

Carina har tillgång till gymnastiksal på förskolan där de har hinderbanor, rörelselekar, 

bollekar och dans. Hos Fia hålls den planerade rörelseaktiviteten utomhus med musik där alla 

barn på förskolan får vara med om de vill.  

 

Anna, Carina, Disa och Fia beskriver att barnen gärna lyssnar på musik och att de då spontant 

kan starta musik så att de får dansa och röra sig. Fia framhåller hur det kan krävas mycket 

fantasi för att få in spontan rörelse som inte är planerad i verksamheten, hon ger som exempel 

att man kan dramatisera och leva sig in i att man är på en annan plats, kanske simmar i en sjö 

eller klättrar på ett berg.  

 

Flera informanter beskriver hur samlingarna är stunder som kräver stillasittande, vilket de 

uttrycker kan vara svårt för barn. Ibland behöver barn få röra sig för att kunna vara delaktiga 

under samlingarna menar Carina och Fia, då brukar de försöka vara spontana och få in rörelse 

genom exempelvis ramsor för att de sedan ska kunna sätta sig ner och lyssna igen. Hos Berit 

har de valt att helt sluta med samlingar då de har sett att barnen inte tycker att det är roligt att 

sitta stilla på det sättet.  

Rörelse hänger med 

Att rörelse hänger med automatiskt i många olika aktiviteter är något som alla informanter 

belyser. Fia berättar hur de kan arbeta med sagor tillsammans med barnen där de tilldelas 

uppdrag som de tillsammans måste lösa. Det kan vara att de måste hjälpa någon att bygga ett 

hus, då måste de först samla pinnar och därefter bygga, vilket hon menar integrerar rörelse i 

en aktivitet där målet var någonting annat. Berit medger att de inte planerar aktiviteter med 

fokus på rörelse, hon säger att de ofta får med rörelse på köpet och att det sker automatiskt 

men inte att de planerar in det. Disa och Emma är inne på samma spår “Det är sällan fokus 

ligger på rörelsen i sig och målet ligger sällan på rörelse” (Emma). 

Disa tror att många barn lär sig lättare om man använder rörelse tillsammans med andra 

aktiviteter. Emma och Fia ser också att man kan använda rörelse i samband med inlärning av 

annat. Alla tre tar upp matematik som ett bra exempel, att lära sig detta genom att skapa 

former med kroppen, slå med en tärning och hoppa så många hopp eller utföra olika uppdrag 

är exempel som ges.   

Rörelser i vardagen 

Några av informanterna belyser vikten av att ta tillvara på rörelse i olika vardagssituationer. 

Anna nämner måltidssituationen, där uppmuntrar hon barnen att gå med tallriken och 
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balansera den själv. Carina och Emma tar båda upp påklädnings-situationer där båda säger att 

de uppmuntrar barnen att klä sig själva som Emma menar stärker barns kroppsuppfattning. 

Berit nämner också måltiderna och påklädnings-situationerna men tar även upp blöjbyten och 

sovstunden som viktiga källor till rörelse i vardagen. Vid blöjbyten låter hon barnen klättra 

upp för stegen till skötbordet själv. Vid sovstunden får de gå själv, krypa ner själv och själv 

lägga huvudet på kudden, de lyfter inte barnen och lägger ner dem utan finns bara där och 

stoppar om. Dessa situationer ser Berit som naturliga och viktiga delar för barns rörelse där de 

annars lätt kan bli passiva och stillasittande, genom att ta till vara på dessa situationer växer 

barns självkänsla. “Ta inte rörelsen, den naturliga rörelsen ifrån barnen, utan låt barnen göra 

själv och växa med det”. Hon ser att när barn får vara delaktiga och göra saker själva lär de 

sig av det och att i dessa situationer finns många timmars “gratisrörelser”. Fia är också inne 

på att barn ska få försöka och prova själva ibland lyckas de, ibland inte vilket hon menar att 

de måste få göra för att kunna utvecklas. 

 

Miljö 

Inomhus 

Alla våra informanter menar att det är svårt att uppmuntra till rörelse inomhus på grund av 

flera olika anledningar. “Att ge barn möjlighet till rörelse inne tror jag tyvärr ser sämre ut i 

förskolan, det är ju alltså stora barngrupper, lite personal, kanske inte alltid möjlighet till yta” 

(Emma).  En orsak som alla informanter berör är hur lokalerna begränsar och hur de måste 

förhålla sig till det. Det har lett till att de har skapat regler som exempelvis att det inte är 

tillåtet att springa inomhus eller hoppa från soffan, detta för att de ser en stor skaderisk då det 

är många barn på liten yta. En annan orsak beskrivs vara ljudnivån, Disa, Emma och Fia 

kopplar ihop rörelse med en högre ljudnivå vilket de ser stör de barn som sover eller de som 

vill koncentrera sig på andra saker. Istället för att uppmuntra till rörelse menar informanterna 

att de i fler fall får stoppa barnen från rörelse inomhus genom olika tillsägelser. Berit och Disa 

uttrycker att det är lättare att tillåta rörelse inomhus om det är en mindre grupp barn. 

 

Carina beskriver och visar att de i anslutning till förskolan har en gymnastiksal som de har 

tillgång till. “Rörelserummet ... där får man springa, där får man röra sig, man får klättra i 

ribbstolarna, man får dansa till musik” (Carina). Anna och Emma berättar att de vid fåtalet 

tillfällen har tillgång till liknande lokaler och uttrycker en önskan om att ha tillgång till en 

sådan lokal på förskolan. Fia har ett mindre gemensamt rörelserum på förskolan men 

uttrycker att det är svårt att få tid och möjlighet att vara där. Alla har utefter de förutsättningar 

som råder skapat ett rum på avdelningen där deras tanke är att barnen ska ha utrymme att röra 

sig. Disa, Emma och Fia uttrycker vikten av att försöka skapa förutsättningar för rörelse 

inomhus. “Man tänker så mycket på lärmiljöer utifrån andra områden, men jag tror att vi 

måste tänka hur vi gör och hur det ser ut med lärmiljöerna för rörelsebehovet” (Disa). Hos 

Emma har de valt att möblera det största rummet för att hindra “stora rörelser” och har istället 

försökt att utmana de yngsta barnen till rörelse i ett annat rum genom olika klättrings och kryp 
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möjligheter. Hon tror att det är viktigt att det finns en miljö inne som uppmuntrar till positiv 

rörelse. 

Utomhus 

Alla informanter uppger att de vistas mycket utomhus under dagarna och de beskriver också 

hur de tycker att det är lättare att uppmuntra barn till rörelse där. Samtidigt menar Carina, 

Disa, Emma och Fia att barn ofta inte behöver så mycket stöd från de vuxna för att röra sig 

utomhus, utan att de i den miljön rör sig självmant. “Både ute och på gården, nu har vi barn 

som rör sig otroligt mycket så att det är sällan man behöver vara en aktiv del i det” (Emma). 

Anna framhåller att det är lättare och friare för barn att röra sig utomhus, det beskriver även 

Disa, Emma och Fia samt att rörelse hör ihop med utomhusvistelsen. Två av informanterna, 

Carina och Emma berättar hur de uppmuntrar barnen till rörelse utomhus, det är vid tillfällen 

då de ser barn som står stilla, Carina berättar om hur hon då uppmuntrar genom en “hopp eller 

klappsång”. Fia framhåller hur viktigt hon tycker att det är att barn får möjlighet att röra sig 

och att rörelse tillåts utomhus. Berit i sin tur beskriver att hon är “ganska tillåtande” mot barns 

rörelseutforskande utomhus. Vikten av att miljön uppmuntrar och skapar förutsättningar för 

rörelse utomhus tar Fia och Emma upp. Fia tycker att deras utomhusmiljö är bra med inslag 

av skog och backar och att det i miljön finns möjlighet för barnen att använda hela kroppen. 

Anna berättar att de har en stor gård med mycket yta att röra sig på. Alla informanter ger 

exempel på sådant som barnen själva spontant gör i utomhusmiljön som till exempel cykla, 

springa, klättra, balansera. Berit, Carina och Fia beskriver hur de tillsammans med barnen kan 

leka olika rörelselekar. 

Skogen 

Alla informanter ger uttryck för att de vistas mycket i skogen tillsammans med barnen, några 

av dem flera gånger i veckan. Informanterna beskriver på olika sätt varför skogen är en miljö 

som de väljer att vistas mycket i. Anna menar att de går mycket till skogen för att den ligger 

nära. Berit och Disa uppger att de tycker att skogen är fantastisk, att barnen tycker om att 

vistas där samt att det där finns bra möjligheter till rörelse. Emma ser skogen som ett verktyg 

för rörelse. Fia menar att skogen är en bra miljö för rörelse och att rörelsen kommer in på ett 

naturligt sätt i den miljön som också är lite friare. Rörelser som Disa, Emma och Fia ser att 

barnen utövar i skogen är att de klättrar, balanserar, kliver, hoppar och går i olika terräng. 

Berit, Carina och Emma tar också upp att även promenaden till skogen är en viktig del för 

rörelse.  

 

Förskolans roll 

Förhållningssätt 

Berit, Disa och Fia uttrycker att förskolan har ett stort ansvar för barns rörelse. Berit ser sitt 

ansvar som förskollärare att vägleda och stötta, finnas för och ge trygghet till barn i deras 
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rörelse för att de ska våga och utvecklas. Hon låter barn pröva sig fram och hindras inte av sin 

egen rädsla över att de ska göra sig illa, om de exempelvis vill klättra finns hon där som stöd. 

Disa är inne på samma spår som Berit, att man som förskollärare ska vara tillåtande till barns 

rörelse och tro på deras förmågor. Carina betonar att förskollärare måste tänka på att låta barn 

röra sig så mycket som möjligt. Fia betonar i sin tur vikten av att vara en förebild för barn. 

Genom att vara engagerad och närvarande i rörelse med barn hoppas hon uppmuntra dem till 

en positiv syn på rörelse.        

Verksamheten 

Berit och Disa tar båda upp att det står väldigt lite om rörelse i läroplanen för förskolan. De 

uttrycker att det kan vara en orsak till varför rörelse kanske inte får lika stort utrymme 

eftersom de upplever det som att det är mer stillasittande aktiviteter som fokuseras där. “Just 

rörelse kanske även drama får ganska liten uppmärksamhet i läroplanen, det finns lite grann 

men det är väldigt lite” (Disa). Berit uttrycker då tankar om att på grund av att rörelse får en 

så liten plats i läroplanen i jämförelse med stillasittande aktiviteter “så måste vi vara smartare 

än så och göra dem rörliga”.  

 

Emma ser barns stillasittande vid olika medier både på förskolan och i hemmet som ett 

hälsoproblem. Därför tycker hon att förskolan har ett stort ansvar att erbjuda barn rörelse då 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Fia ser även hon hälsoaspekten som en stor 

del till varför det är viktigt för barn att röra på sig. Disa upplever också att det är mycket 

stillasittande på förskolan till exempel när barnen sitter med lärplattor eller sitter och skapar. I 

och med det belyser hon vikten av att barn får möjlighet att röra sig mer.  
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Analys 

I den här delen analyserar vi vårt resultat med koppling till den litteratur vi tar upp i 

litteraturgenomgången. Vi väljer att dela upp analysavsnittet utefter samma teman som i 

resultatet. 

 

Utveckling 

Danielsson m.fl. (2001) beskriver sambandet mellan barns rörelse och förståelse av sin 

omgivning, genom sin kropp samlar de erfarenheter som gör att de kan förstå sin omvärld, 

författarna menar att barn tänker genom sin kropp. Alla informanter uttrycker i intervjuerna 

att de ser rörelse som ett behov hos barn, att de har en inre energi som de behöver få utlopp 

för. Disa ser att deras rörelse är något naturligt och Berit att det är deras rättighet att få röra 

sig. Det informanterna tar upp skulle kunna vara deras uttryck för författarnas beskrivning av 

hur barn använder sina kroppar för att få en förståelse av deras omvärld. Informanterna 

uttrycker även vikten av att barn måste få tillfälle att röra sig vilket även Jagtøien m.fl (2002) 

skriver, att barn har ett stort behov av att vara aktiva. Författarna menar också att barn har en 

naturlig drivkraft att upptäcka, vilket likaså informanterna beskriver när de tar upp att barnen 

har svårt för att sitta stilla. 

 

Informanterna förknippar glädje med barns rörelse, Carina beskriver till exempel att barn 

uttrycker en glädje när de får använda kroppen. Mellberg (1993) och Danielsson m.fl. (2001) 

ser också att barn finner glädje i att röra sig. Berit menar att glädjen barn känner till rörelsen 

också motiverar dem och hjälper dem att orka ännu mer. Att barn känner glädje och får en 

positiv syn på rörelse belyser Faskunger (2008) som väldigt viktigt, då det ökar chanserna för 

att barn fortsätter att vara fysiskt aktiva även som vuxna. Både Berit och Fia tycker också att 

det är viktigt att barn får känna glädje i att röra sig och att uppleva rörelseglädje. Danielsson 

m.fl. (2001) menar att förskollärare har en viktig roll ur den aspekten, att ta till vara den 

glädjen och vidare uppmuntra barn till rörelse. 

 

Många av informanterna ger uttryck för att de ser en skillnad i barns koncentration och 

förmågan att ta in annan information om de först har fått möjlighet att röra på sig. Dessa 

uttryck kan kopplas till vad Danielsson m.fl. (2001) menar händer när barn tränar på nya 

rörelser. Under rörelseinlärningen krävs barns fulla koncentration, det är först när rörelsen har 

blivit automatiserad som det ges möjlighet till koncentration inom andra områden.  

 

Berit belyser under intervjun att rörelse också handlar om det egna jaget, att den 

kroppskontroll barnen erövrar genom rörelse gör att de utvecklas mentalt och stärker sin 

självkänsla. Jagtøien m.fl. (2002) menar i likhet med detta att barn förstår sig själva genom 

sin kropp och sina rörelser. Genom att de rör sig gynnas deras utveckling och självuppfattning 

(Osnen m.fl. 2012). Att rörelse påverkar barns självbild, självkänsla och kroppskännedom 

säger flera av informanterna vilket även Helander (2012) har en liknande uppfattning av, hur 
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mycket barn rör sig och på vilket sätt, påverkar vilken syn de har av sig själva och vilka de 

vill vara. Sandborgh och Stening-Furén (1983) menar att följden av en negativ självbild 

möjligen påverkad av brist på rörelse kan påverka inlärning och personlig utveckling negativt. 

Även självförtroendet bygger mycket på rörelseförmågan, barn som är osäkra i sina rörelser 

har ofta ett sämre självförtroende än barn som är mer säkra i sina rörelser. Ett gott 

självförtroende kan i sin tur påverka andra delar i barnens utveckling positivt (Danielsson 

m.fl., 2001; Sandborgh & Stening-Furén, 1983). 

 

Att barns motorik utvecklas positivt av att de rör på sig tar några av informanterna upp samt 

vikten av att få möjlighet att träna den när de är små. Vi ser att Jagtøien m.fl. (2002) ger stöd 

för detta utifrån att de beskriver hur barn från födseln fram till tre års ålder utvecklar sina 

viktigaste erfarenheter genom att röra sig och utforska vad de har omkring sig. I 

förskoleåldern utvecklar barn i stor utsträckning sina grundläggande rörelser och de söker 

efter utmaning och spänning vilket ligger till grund för att deras motorik ska kunna utvecklas 

(Jagtøien m.fl., 2002).  

 

Emma talar om att rörelse också gynnar samspelet tillsammans med andra barn. På samma 

sätt beskriver Danielsson m.fl. (2001) det, att genom rörelsen och lek lär sig barn att samspela 

socialt och hur de ska beter sig i en grupp. Mellberg (1993) kopplar också ihop det sociala 

samspelet med motoriken och menar att barn med en sämre utvecklad motorik ofta väljer att 

dra sig undan, eller blir uteslutna av andra barn från olika grupplekar. De barn som enligt 

Grindberg och Jagtøien (2000) å andra sidan är trygga i sig själva och sin motorik skapar 

lättare tillit till andra och får därför bättre förutsättningar att få vara en del i en gemenskap 

med andra barn.  

 

Aktiviteter 

Berit och Disa tycker att det i läroplanen för förskolan står väldigt lite om just rörelse och 

uttrycker själva att de fokuserar mer på andra områden i verksamheten som benämns mer i 

läroplanen. I Skolverket (2016) nämns rörelse i ett av målen som en av flera delar barn ska få 

möjlighet att utveckla i förskolan. Detta tänker vi skulle kunna bidra till att rörelse försvinner 

lite då målet innehåller många andra uttrycksformer och delar. Flera av informanterna 

uttrycker att de ofta får med rörelse på köpet och att de sällan planerar aktiviteter med fokus 

på rörelse, det tänker vi skulle kunna vara en följd av att rörelse nämns så sparsamt i 

läroplanen. Berit menar ändå att det inte får stoppa dem från att arbeta med rörelse utan att de 

då måste hitta andra vägar och få in rörelse i annars stillasittande aktiviteter som får större 

utrymme i styrdokumenten och i förlängningen i verksamheten. Osnes, m.fl. (2012) och 

Jagtøien m.fl. (2002) betonar hur rörelse borde utgöra en betydande del av de planerade 

aktiviteterna med hänsyn till barns stora rörelsebehov. 

 

Disa, Emma och Fia ser alla en möjlighet att använda rörelse i samband med inlärning av 

annat, som exempel tar de upp matematiken, att barnen kan skapa former med kroppen. Detta 

är både Molander (2011) och Danielsson m.fl (2001) inne på. Molander (2011) menar att om 
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kroppen är delaktig blir kunskapen mer konkret och får då mening vilket bidrar till att 

kunskapen blir lättare att komma ihåg. Danielsson m.fl (2001) menar att det vi lär oss och 

befäster med kroppen är något vi aldrig glömmer.  

 

Under intervjuerna belyser några av informanterna hur man kan ta till vara på rörelse i 

vardagssituationer som promenader, måltider, påklädning, blöjbyten och sovstunder. Dessa 

situationer ser de som viktiga och naturliga delar för rörelse i barns vardag. Osnes m.fl. 

(2012) belyser hur förskollärare har ett stort ansvar i situationer som dessa, de menar att det är 

viktigt att erbjuda barn möjlighet till kroppsliga erfarenheter i sin närmiljö. Samtidigt ska det 

också enligt författarna finnas med rörelse i den dagliga verksamheten eftersom barn är aktiva 

och utforskar genom sina kroppar. Emma menar att dessa vardagsrörelser stärker barns 

kroppsuppfattning och Berit ser hur barn lär sig av att få göra själva. Jagtøien m.fl. (2002) 

skriver att det ger en motorisk trygghet att få kontroll över sin kropp genom att behärska olika 

grundrörelser. Växer barn upp i en miljö som är trygg och stimuleras genom rörelse på ett 

sådant sätt som informanterna beskriver genom dessa vardagssituationer menar författarna att 

barn lättare får tilltro till sin egen förmåga, blir mer nyfikna, vågar ta egna initiativ samt ta 

kontakt med andra. I de vardagssituationer som beskrivs som exempelvis påklädning och 

matsituationer där barnen exempelvis själva går och balanserar sin tallrik ingår till stor del 

träning av finmotoriken (Jagtøien m.fl., 2002). Fia menar att det är viktigt att barn får prova 

att klara olika saker själva, hon ser att de ibland lyckas och ibland inte men att det är en viktig 

del för att kunna utvecklas. Jagtøien m.fl. (2002) skriver att barns värld starkt präglas av deras 

rörelse och att de genom att de hoppar, springer och ramlar, vilket enligt Fia skulle kunna ses 

som ett “misslyckande” känner fysiskt på sin omvärld. Helander (2012) skriver i relation till 

detta att det är utifrån de erfarenheter barn tillägnar sig genom rörelse, vilka i det här fallet 

även skulle kunna vara “misslyckanden” som påverkar hur de utvecklas framåt. 

 

Miljö 

Något som alla informanter ser som ett stort hinder för att uppmuntra barns rörelse inomhus 

är lokalernas begränsningar, dels att ytan är liten samt att barngrupperna är stora. Detta menar 

informanterna har medfört att de har behövt skapa regler som hejdar rörelser då de ser en stor 

skaderisk med många barn på liten yta. En del informanter hejdar även barns rörelse då de 

anser att ljudnivån som kan medfölja stör de barn som vill koncentrera sig på annat. Att barn 

ofta blir hindrade på grund av sådana orsaker tar Mellberg (1993) upp, att det är lätt för 

förskollärare att stoppa barns rörelser av rädsla för att de ska göra sig illa eller att det ska bli 

stökigt. Mellberg (1993) menar vidare att om barns rörelser hejdas hindras de från att genom 

sina kroppar söka och erövra kunskap. Disa, Emma och Fia säger alla att de oftare får stoppa 

barns rörelser inomhus genom olika tillsägelser än vad de uppmuntrar och tillåter rörelse i den 

miljön. Vilket vi ser kopplat till Mellberg kan hämma barnen i deras kunskapsutveckling. 

Både Berit och Disa uttrycker att det är lättare att uppmuntra och tillåta rörelse inomhus om 

de har en mindre grupp med barn. Det tänker vi skulle kunna bero på att de möjligen inte ser 

en lika stor skaderisk med färre barn på samma yta och att det inte blir lika stökigt och hög 

ljudnivå. 
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Carina berättar om att de har en större gymnastiksal på förskolan och Fia om att de har ett 

rörelserum. Anna och Emma har vid ett fåtal tillfällen tillgång till gymnastiksalar medan de 

sista två informanterna inte ger uttryck för att det är någon typ av lokal som de har att tillgå. 

Att det ofta ser ut på det här viset, att förskolor sällan har tillgång till gymnastiksalar och att 

de i så fall inte ligger i anslutning till förskolan utan delas med andra verksamheter är 

någonting som bekräftas av Grindberg och Jagtøien (2000). Det är i dessa typer av lokaler 

rörelseaktiviteter som kräver mycket yta som hinderbanor, spring- och bollekar ofta förläggs 

(Grindberg & Jagtøien, 2000). Det är bara Carina som beskriver att de brukar genomföra 

dessa typer av aktiviteter inomhus. Av det kan vi anta att lokalerna starkt präglar vilka 

aktiviteter som erbjuds i förskolan då Carina är den enda av informanterna som har direkt 

tillgång till en gymnastiksal. Flera av informanterna säger uttryckligen att de skulle vilja ha 

tillgång till en större rörelselokal och att de tror att det skulle göra att de hade planerat mer för 

rörelse. Samtliga informanter har försökt att skapa rum på avdelningen där barnen ska kunna 

få röra sig och vikten av att skapa möjlighet till rörelse även inomhus belyses. Grindberg och 

Jagtøien (2000) bekräftar likt informanterna att lokalerna inomhus ofta begränsar barns 

rörelse då de ofta är små och inte bjuder in till rörelse på grund av exempelvis möbleringen. 

Emma beskriver hur de i ett rum valt att medvetet möblera för att hindra “stora rörelser”, i ett 

annat rum har de istället möblerat för rörelse med de minsta barnen i åtanke. Skantze (1989) 

skriver om hur miljön på förskolan ska vara tillåtande, att det ska finnas möjlighet att utforska 

med alla sinnen samt att det ska finnas en variation på rum utifrån barnens behov. Miljön barn 

vistas i påverkar i förlängningen också deras motoriska utveckling (Jagtøien m.fl., 2002), om 

miljön stimulerar utvecklar de till stor del sitt rörelsemönster på egen hand. 

 

Alla våra informanter talar om för oss att de vistas utomhus en stor del av förskolans dagar 

och de uttrycker också att det är i den miljön som barnen får de bästa möjligheterna till 

rörelse. Det lyfts fram i intervjuerna hur rörelse och utomhusvistelse närmast hör ihop och att 

det i den miljön är lättare och friare för barnen att röra sig än exempelvis inomhus. På samma 

sätt som informanterna uttrycker att rörelse och utomhusvistelse hänger ihop skriver 

Molander (2011) om hur barn och natur hänger ihop och menar likt informanterna att rörelse 

blir naturligt i den typen av miljö. Det finns många positiva aspekter av att vistas mycket 

utomhus som informanterna beskriver, bland annat håller vi oss friskare och får färre 

sjukdagar tack vare den rörelse, de upplevelser och det dagsljus vi tillägnar oss (Danielsson 

m.fl., 2001). Dessa aspekter tänker vi skulle kunna ligga till grund för varför informanterna 

väljer att vistas mycket utomhus. Informanterna ger exempel på många olika aktiviteter som 

barn ägnar sig åt utomhus vilka i stor utsträckning utmanar deras motoriska utveckling. Att 

utomhusaktiviteter ofta är motoriskt utvecklade har man sett på barn som går på förskolor där 

de uteslutande vistas utomhus, de barnen har en bättre motorik, bättre koncentrationsförmåga, 

är starkare, vigare och har bättre balans (Danielsson m.fl., 2001). Utomhusvistelse verkar 

alltså utmana barn på många olika plan, även Faskunger (2008) menar likt informanterna att 

utomhusmiljön är en viktig plats för barns rörelse. Hur miljön är utformad är därför också en 

viktig del, naturinslag, kuperad terräng och stora ytor bidrar till att barnen rör sig mer på 

utomhusgården (Faskunger, 2008). Fias utomhusgård har inslag av alla dessa delar och hon 

menar att hon ser att barnen på så vis får använda sig av hela sin kropp i den miljön. Anna 
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visar att de har en gård med stora ytor, vilket enligt Granberg (2000) måste erbjudas för att 

barn ska kunna springa och cykla snabbt och utmanas i det. Fia och Emma ser vikten i att 

utforma utomhusmiljön så att den uppmuntrar barn till rörelse och att det finns förutsättningar 

för det. Ett sätt man ofta gör det på är att möblera med rutschkanor, gungor och 

klätterställningar för att utmana barn (Granberg, 2000). 

 

Att vistas mycket i skogen tillsammans med barnen är något alla informanter gör ofta, 

anledningarna som beskrivs av informanterna är att det är fantastiskt att vara där, att det finns 

bra möjligheter till rörelse samt närheten till skogen. Berit och Disa beskriver att de vistas i 

skogen tillsammans med barnen för att den är fantastisk och barnen tycker om att vara där. 

Att vi i Sverige är ett väldigt naturintresserat folk som finner återhämtning och avkoppling av 

att vistas i skogen (Friluftsfrämjandet, 2016; Björklund, 2014) kan vara en bidragande 

anledning till att informanterna tycker att det är fantastiskt att vistas där. Emma benämner 

skogen som ett verktyg för rörelse, Danielsson m.fl. (2001) menar också att barn som vistas i 

naturmiljö får möta många lärandesituationer som utmanar dem till rörelse. Att Emma ser 

skogen som ett verktyg för lärande kan hänga ihop med att det finns en lång tradition i 

Sverige att undervisa ute i skog och natur. Fia beskriver även att rörelsen i skogsmiljön 

kommer på ett naturligt sätt samt att den är friare där. Något som Danielsson m.fl. (2001) 

även framhåller, att utomhusmiljön är mer tillåtande och friare då det inte finns några rätt eller 

fel sätt för hur barn får röra sig, vilket medför att alla barn får möjlighet att lyckas. Sandborgh 

& Stening-Furén (1983) menar att skogen och naturmiljö gynnar barns motoriska utveckling, 

där finns de bästa möjligheterna till grovmotorisk träning med dess ojämna terräng. Några 

informanter nämner att barn får genom skogens olika terränger möjlighet att utöva olika 

grovmotoriska rörelser som att hoppa, klättra och kliva. 

 

Förskolans roll 

Osnes m.fl. (2012) poängterar hur barn är i behov av både uppmuntran och stöd utav vuxna 

för sin rörelseutveckling. Författarna menar att viljan att röra sig måste komma från barnet 

själv men genom att som vuxen finnas där för att stödja och vägleda kan barnet ges 

självförtroende att våga, vilket krävs för att kunna utvecklas. Flera av informanterna tycker att 

förskolan har ett stort ansvar för att barn får röra sig. Berit visar tydligt på vilket ansvar hon 

själv tycker att hon har vilket är just det Osnes m.fl. (2012) pratar om, att finnas på plats för 

barnen, vägleda dem och ge dem trygghet just för att de ska kunna utvecklas. Hon beskriver 

det vidare som att hon, speciellt i utomhusmiljön är tillåtande till barns rörelseutforskande 

genom att låta dem pröva sig fram och själv finnas där som stöd. Samtidigt uttrycker flera av 

de andra informanterna att de just i utomhusmiljön inte upplever att barn behöver särskilt 

mycket stöd från de vuxna utan att de i den miljön rör sig väldigt mycket själva. Disa vilken 

är en av dem som ger uttryck för detta säger samtidigt att hon tycker att det är väldigt viktigt 

att man som förskollärare är tillåtande och tror på barns förmåga. Osnes m.fl., (2012) menar i 

sin tur att det är jätteviktigt att finnas som stöd för barn med sämre utvecklat rörelsemönster 

då de ser att följderna av detta kan följa med barn långt upp i åldrarna. Fia betonar starkt 

under intervjun att hon tror att det är viktigt att vara en bra förebild för barn och hon hoppas 
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att genom att vara engagerad, närvarande och röra sig tillsammans med dem inspirerar dem 

till en positiv rörelsesyn. Faskunger (2008) menar i likhet med Fias tankar att om barn får en 

positiv upplevelse och bild av rörelse som små är chanserna större att de även har denna syn 

som vuxna.   

 

Både Emma och Disa ser att stillasittandet har ökat i förskolan och nämner användandet av 

lärplattor som en orsak till det, vilket även forskning visar. Det finns tecken på att 

stillasittande har ökat bland barn och att en anledning kan vara att medieanvändandet har ökat 

(Faskunger, 2008). Emma belyser att då förskolan ska vara ett komplement till hemmet har de 

ett stort ansvar att erbjuda barn rörelse. Faskunger (2008) framhåller på samma sätt att då barn 

spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan får den en viktig roll när det handlar om att 

främja och uppmuntra barns rörelse. Emma och Fia är även inne på hälsoaspekten när de 

diskuterar det ökade stillasittandet hos barn och framhåller därför också vikten av att erbjuda 

barnen möjlighet till rörelse. Hellenius (2010) menar att stillasittande ökar risken för att vi ska 

drabbas av många utav dagens folkhälsosjukdomar. 
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Diskussion 

I den här delen diskuterar vi studiens resultat utifrån syftet och forskningsfrågorna samt våra 

egna tankar. Syftet är att undersöka om förskollärarna i denna studie arbetar med rörelse 

tillsammans med barn i den dagliga verksamheten i förskolan, i så fall på vilket sätt och 

varför. I vårt resultat ser vi att alla informanter jobbar med rörelse på något sätt vilket svarar 

till första delen av vårt syfte. Den andra delen om på vilket sätt och varför förskollärarna 

arbetar med rörelse kan vi se skiljer sig åt bland informanterna samtidigt som vi också ser en 

del likheter. Vi kommer nu att redogöra för och diskutera på vilket sätt och varför vi ser att 

informanterna jobbar med rörelse i förskolan.  

 

Utveckling 

Vi får väldigt varierande svar av informanterna när vi frågar om vilken utveckling de ser att 

rörelse kan ge barn och en del av dem ger oss inga tydliga svar på frågan. De 

utvecklingsområden som nämns under intervjuerna är självbild, självkänsla och 

kroppskännedom samt motorik och samspel. I litteraturgenomgången beskriver vi tydligt 

vilken påverkan rörelse har på barns utveckling ur flera aspekter. I förhållande till detta tycker 

vi att informanterna tar upp väldigt lite om utveckling och vi funderar på orsakerna till detta. 

Det skulle kunna vara så att det är svårt att se utveckling som exempelvis självkänsla då det är 

någonting som sker inom barnen och inte syns tydligt utåt. Det kan också vara så att det i 

rörelse som gynnar oss kognitivt alltså som Grindberg och Jagtøien (2000) säger att rörelse 

utvecklar vårt tänkande inte hinner visas under den tid barn går på förskolan. Vi kan bara 

spekulera om anledningen till varför utvecklingen nämns så sparsamt, om det är att 

informanterna inte ser utvecklingen eller om de inte kan sätta ord på vad de ser. Oavsett 

anledning till detta är rörelse en viktig källa för många stora utvecklingsområden och bör 

enligt oss därför prioriteras i verksamheten. 

 

Aktiviteter 

Det framgår av informanterna att de sällan planerar aktiviteter för rörelse, någonting som både 

de och vi tänker kan bero på att rörelse endast nämns i förbifarten i ett av målen i läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016). Vi ser utifrån detta att det finns flera andra områden som tar 

upp en betydligt större del av läroplanen vilka Berit menar ofta är stillasittande aktiviteter. 

Eftersom informanterna tydligt kan se barnens rörelser i andra aktiviteter, tolkar vi det som att 

de inte känner att de i lika stor utsträckning behöver planera för rörelse då de som de själva 

uttrycker det ser hur rörelse hänger med på köpet iallafall. Detta sker trots att Osnes, m.fl. 

(2012) och Jagtøien m.fl. (2002) betonar hur rörelse borde ingå som en stor del av förskolans 

planerade aktiviteter med tanke på barns stora rörelsebehov. Vi tänker vidare och menar att 

bara för att rörelse har ett litet utrymme i läroplanen behöver inte det betyda att det i relation 

till annat ska ha ett lika litet utrymme i verksamheten. Det bör med tanke på detta enligt oss 
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diskuteras i arbetslaget på vilket sätt och varför rörelse ska ta plats i verksamheten så att det 

inte blir som informanterna beskriver att det bara hänger med.   

 

Trots att informanterna säger att rörelse ofta hänger med beskriver ändå några hur de i 

vardagssituationer som påklädning, blöjbyten och sovstunder ser rörelsen som viktig och 

försöker ta den tillvara. Osnes m.fl. (2012) skriver att även situationer som dessa är viktiga för 

barns utforskande samt att rörelse bör vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Under 

intervjuerna framkom inte dessa rörelser som exempel från alla informanter, detta tolkar vi 

som att det kan vara så att alla inte ser denna typ av rörelse. Ser man inte dessa typer av 

rörelser uppmuntrar man nog inte heller till dem och tar dem då lätt ifrån barn genom att göra 

rörelserna åt dem. Berit menar att barn i dessa situationer får göra själva och att de lär sig 

mycket av det. Helander (2012) beskriver likt detta att de erfarenheter barn tillägnar sig 

genom rörelse påverkar hur de utvecklas framåt. Vi kopplar ihop det Berit och Helander säger 

och ser då hur förskolans vardagssituationer blir otroligt viktiga för barns lärande genom 

rörelse. Dessa situationer sker flera gånger varje dag på förskolan och vi menar precis som 

Berit också beskriver att om man tar dem tillvara erbjuder det många timmar av 

“gratisrörelser” för barnen. Vi tänker att det kan finnas två orsaker till varför förskollärare inte 

tar tillvara på dessa situationer med rörelse, den första är som vi ovan beskrivit att de inte ser 

möjligheterna i dessa rörelser för barns utveckling. En annan anledning tror vi kan vara att det 

ofta är väldigt mycket stress inblandat i dessa situationer vilket vi har erfarenhet av sedan 

tidigare. Mycket av stressen beror på brist på tid vilket kan leda till att förskollärare gör 

rörelserna åt barnen som exempelvis att lyfta upp dem på skötbordet eller klä på dem istället 

för att låta dem göra själv för att det går fortare. Detta leder oss in på att vi ser vikten av att 

diskutera även dessa situationer i arbetslaget för att synliggöra och prioritera barns rörelse i 

dessa situationer.  

 

Miljö 

Utifrån resultatet ser vi hur miljöerna verkar ha en stor inverkan på både informanternas syn 

på rörelse och hur de arbetar med det. Alla beskriver tydligt hur de oftare stoppar barns 

rörelse i inomhusmiljön än uppmuntrar den, något som även Mellberg (1993) ser. Vi ser att 

inomhusmiljön påverkar informanternas syn på rörelse, synen i sin tur påverkar hur de 

arbetar, detta anser vi visar sig genom att de väljer att stoppa barns rörelse inomhus trots att 

de tidigare uttryckt hur viktigt de tycker att det är att barn får röra sig. Vi anser att 

förskollärarna gör ett aktivt val när de hindrar rörelsen inomhus. Anledningarna som 

informanterna främst tar upp till varför de hindrar rörelsen inomhus är rädslor för att barnen 

ska göra sig illa samt att andra barn blir störda då det är många barn på liten yta. Vi menar att 

dessa rädslor troligtvis ligger till grund för att de väljer att stoppa barns rörelse istället för att 

uppmuntra, detta trots att de tidigare gett uttryck för att rörelse är viktigt. Kanske är det så att 

det inte går att tillåta rörelse inomhus på grund av dessa faktorer men vi tror att det är viktigt 

att arbetslagen diskuterar barns möjligheter till rörelse även inomhus och att de eventuella 

regler som sätts upp är genomtänkta.  
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Till skillnad från hur informanterna beskriver att de hindrar rörelse i inomhusmiljön uttrycker 

de att de i utomhusmiljön uppmuntrar barn till rörelse och ser att det där finns de bästa 

möjligheterna för dem att röra sig. På liknande sätt beskriver Danielsson m.fl. (2001) hur barn 

utomhus får möta många lärandesituationer som utmanar dem till rörelse. På grund av att det 

finns många bra möjligheter till lärandesituationer ute tänker vi att det kan vara en bidragande 

anledning till att informanterna inte uppmuntrar till rörelse inomhus då de tydligare beskriver 

att de kan se ett lärande utomhus. Det betonas under alla intervjuer att de vistas mycket 

utomhus och i skogsmiljö, anledningarna är bland annat för att det finns bra möjligheter till 

rörelse och att de upplever det som fantastiskt. Molander (2011) menar likt informanterna att 

det finns bra möjligheter till rörelse och att det blir naturligt i den typen av miljö. Att 

informanterna upplever naturmiljön som fantastisk tänker vi i sin tur kan hänga ihop med att 

vi i Sverige finner återhämtning och avkoppling av att vistas där (Friluftsfrämjandet, 2016; 

Björklund, 2014). Kopplingar vi drar av detta är att utomhus ser informanterna tydligt barns 

rörelse eftersom den sker naturligt där som Molander (2011) poängterar. I grunden har 

informanterna som tidigare beskrivits i resultatet en syn att det är bra och viktigt för barnen att 

röra sig. När de ser barnen röra sig utomhus tänker vi att deras syn bekräftas och därför får de 

känslan av att det är fantastiskt att vistas i den miljön. Detta gör som vi ser det att de tillåter 

rörelse i denna miljö till skillnad från inomhus där de stoppar rörelsen innan den ens har skett, 

vilket i sin tur gör att de aldrig får chans att se de positiva delarna som kan finnas med 

rörelsen inne. Vi ifrågasätter till viss del de regler informanterna beskriver att de har mot 

rörelse inomhus. Ett exempel som Carina tar upp är att barnen inte får hoppa från soffan då 

hon ser en stor skaderisk med det. Det vi ifrågasätter med den här och liknande regler är 

vilken skillnad de ser på samma typ av aktivitet ute, exempelvis om de hoppar från en sten. 

Utomhus uttrycks inga liknande regler utan där säger informanterna att de är tillåtande till 

rörelse och verkar inte se samma faror som inomhus.  

 

Ytterligare en anledning till att våra informanter vistas mycket i skogen som de uttrycker 

menar vi som vi tog upp i metoden också kan bero på att de alla ligger belägna i nära 

anslutning till en skog. Ligger förskolan nära skogen tänker vi att det inte blir ett lika stort 

projekt att ta sig dit vilket i sig kan bidra till att de besöker skogen som några informanter 

uttryckte flera gånger i veckan. Ett antagande vi gör är att förskolor som inte ligger belägna 

med närhet till skogen inte heller besöker den lika frekvent. Eftersom informanterna som de 

själva beskriver ser väldigt mycket rörelse i skogsmiljön där de vistas mycket, gör att barnen 

vid dessa tillfällen får utlopp för sitt rörelsebehov vilket både Osnes m.fl. (2012) och Jagtøien 

m.fl. (2002) belyser vikten av. Vi ser en möjlighet att eftersom de vistas mycket i skogen och 

där ser mycket rörelse skulle det kunna bidra till att de inte behöver planera mer specifika 

rörelseaktiviteter och att det kanske är så att förskolor som ligger längre ifrån denna typ av 

miljö planerar mer för rörelseaktiviteter.  

 

Förskolans roll 

När vi pratar med informanterna om utomhusmiljön framkommer väldigt olika tankar om hur 

mycket stöd de anser att barn är i behov av för rörelse i den miljön. Osnes m.fl. (2012) menar 
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att det är viktigt att finnas som stöd och uppmuntra barn i deras rörelseutveckling. Några av 

informanter uttrycker liknande tankar som Osnes m.fl. (2012) att förskollärare ska vägleda 

och stötta barn i deras rörelse. Medan några andra av informanter nämner att de inte upplever 

att barn behöver så mycket stöd från de vuxna i just utomhusmiljön. Att informanterna säger 

att de inte behöver stötta barn utomhus får oss att ifrågasätta om de egentligen har den 

positiva syn att rörelse är viktigt som de tidigare beskrivit. Vi ser detta som ett ytterligare 

tecken på det som vi tagit upp tidigare, att informanterna ser att rörelse hänger med 

automatiskt och att de då inte ser att de faktiskt behöver finnas där för att stötta som Osnes 

m.fl. (2012) skriver. Vi menar att om informanterna har den syn de påstår och tycker att det är 

viktigt bör de förstå att de är en viktig del i barns rörelseutveckling och därför också vilja var 

en del av den. För att de ska kunna vara en del i detta tänker vi återigen att det är viktigt att 

arbetslaget diskuterar på vilket sätt och varför rörelse ska ta plats även utomhus och hur de 

ska vara delaktiga i det.  

 

Alla informanter uttrycker rörelse som viktigt och ser att barn har en inre energi som de 

genom rörelse behöver få utlopp för. Glädje förknippas också väldigt starkt ihop med barns 

rörelse som exempelvis Carina uttrycker, att barn visar en glädje när de får använda sina 

kroppar. Vi tänker att det är på grund av att alla informanter ser på rörelse på det här sättet 

som de alla väljer att arbeta med rörelse i någon form i förskolan. Tankar som väcks hos oss 

utifrån detta är att informanterna trots denna gemensamma syn jobbar så olika med rörelse 

och enligt oss i förhållande till resultatet ganska lite.  
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Slutord 

I den här delen presenterar vi våra slutsatser som vi drar utifrån det som framkom av studien i 

relation till vårt syfte och frågeställningar. Vi presenterar vilka insikter vi kommit till under 

arbetets gång samt vad vi tar med oss från studien. 

 

Som vi beskriver inledningsvis i diskussionen ser vi att det finns både likheter och skillnader 

med hur informanterna arbetar med rörelse i verksamheten. Den andra delen av vårt syfte om 

på vilket sätt och varför informanterna jobbar med rörelse har vi redogjort för i diskussionen 

och de kan sammanfattas på följande vis. Med utgångspunkt från resultatet om varför 

informanterna arbetar med rörelse, ser de att barn har ett inre behov av rörelse, de tycker att 

det är viktigt att barn får röra på sig och ser att de har en stor glädje av det. Hur informanterna 

arbetar med rörelse med utgångspunkt från resultatet är bland annat att de går till skogen och 

är utomhus mycket för där ser de störst rörelsemöjligheter, några av informanterna beskriver 

också hur de försöker att ta tillvara på vardagsrörelser. Vi ser att informanterna inte planerar 

så mycket för rörelse men de beskriver hur rörelsen på något sätt alltid finns med. Vi 

ifrågasätter om informanterna verkligen har den syn de uttrycker sig ha då vi utifrån vad de 

berättar att de gör inte tycker att det helt stämmer överens. Om de har en positiv syn till 

rörelse bör de arbeta mer medvetet med rörelse och inte nöja sig med att som de säger, att 

rörelse hänger med. Det kan vara så att informanternas uttalade syn grundar sig i att de vet att 

det är bra att röra sig men kanske inte att det utvecklar på så många olika sätt som vi beskrivit 

i denna studie. 

 

Vi ser dock att barnen får tillgång till mycket rörelse på informanternas förskolor och speciellt 

i utomhusmiljön. I studien har det framkommit att informanterna inte planerar så mycket för 

rörelse, med det sagt behöver det inte betyda att barnen inte erbjuds tillräckligt mycket eller 

sämre rörelsemöjligheter. Vi anser att all rörelse är bra och utvecklande oavsett om den är 

planerad eller oplanerad, det viktigaste är att förskollärare är engagerade i barns 

rörelseutveckling.  

 

I förskollärares uppdrag ingår det att arbeta efter läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). 

Som vi framfört tidigare har rörelse en liten plats i läroplanen och eftersom förskollärare ska 

följa den prioriteras det kanske också därefter. Vår upplevelse är att begreppet rörelse i detta 

mål mest fokuserar på rörelse som ett estetiskt uttryckssätt och att det då kanske glöms bort 

att rörelse som vi anser det och tycker oss har visat i den här studien är så mycket mer.  

 

Det viktigaste vi tar med oss från studien och hoppas kunna förmedla även till dig som läsare 

är vikten av medvetenhet i dina handlingar. Vi vill att rörelse ska prioriteras i förskolans 

verksamhet och användas på ett medvetet sätt för att barn ska kunna få ut så mycket som 

möjligt av vad rörelse kan ge dem både fysiskt och psykiskt. Därför ser vi att det krävs av 

arbetslag att de diskuterar och kommer överens om vilket gemensamt förhållningssätt de vill 

ha och varför. Vi tycker att det måste finnas ett mål och en tanke med hur förskollärare 

arbetar med barns rörelse för att det ska kunna prioriteras.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Hej! 

 

Jättekul att du ville bli intervjuad, vi är två stycken som skriver detta examensarbete 

tillsammans som kommer att behandla barns rörelse i den dagliga verksamheten och 

förskollärares erfarenheter kring detta. 

När man gör en studie så måste man informera deltagaren om de forskningsetiska principerna 

som gäller. Du som deltagare har rätt att själv bestämma över din medverkan, du ska kunna 

avbryta din medverkan när du vill, även efter att intervjun är gjord. Du är anonym och ska 

inte kunna identifieras av utomstående. Den insamlade informationen från intervjun får endast 

användas till forskningsändamålet. 

Vi kommer att spela in intervjun, då alltså enbart för vår egen skull och när examensarbetet är 

klar raderas allt. 

Tack så mycket för din medverkan, om du undrar något är det bara att maila, annars ses vi på 

.. kl. .. 

 

MVH  

 

Johanna Sandström & Lina Bonde.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 När tog du förskollärarexamen? 

 Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

 I vilka åldrar är barnen på avdelningen du jobbar på? 

 

Vilken syn har förskollärare på barns rörelse? 

Nu kommer jag att ställa en väldigt öppen fråga som det inte finns något rätt eller fel svar på, 

så ta gärna tid på dig att fundera. 

 Om jag säger barns rörelse, vad tänker du då? 

 Anser du att rörelse kan påverka barns utveckling? 

 Vilket ansvar tycker du att förskolan har för barns rörelse?   

- Anser du att ni tar det ansvaret? -Hur? 

 Ser du någon fördel med att arbeta med rörelse i förskolan?  

- Ser du några fler fördelar? 

 Du har pratat om … kan du se några andra fördelar med att arbeta med barns rörelse? 

 

Uppmuntrar förskollärare och i så fall hur barn till rörelse i den dagliga verksamheten? 

 Planerar du aktiviteter med fokus på rörelse?  

-Har ni något syfte och vad? - Hur ofta? - Vad gör ni då? - Vilka är med? - Är det 

valfritt att vara med? 

 Om du planera andra aktiviteter där fokus inte är på rörelse, finns rörelse då med som 

ett medvetet inslag?  

- Nej! - Finns det en tanke med det eller är det bara nått ni inte har tänkt på? 

 

Nu har vi pratat om de planerade aktiviteterna på förskolan, och tänkte nu fokusera 

mer på rörelse överlag i den dagliga verksamheten. 

 Anser du själv att du uppmuntrar barn till rörelse i den fria leken inomhus?  

-På vilket sätt? - Syfte? -Nej! -Har du några tankar kring det? 

 Anser du själv att du uppmuntrar barn till rörelse utomhus?  

-På vilket sätt? - Syfte? -Nej! -Har du några tankar kring det? 

 Finns det några andra tillfällen i den dagliga verksamheten där du uppmuntrar till 

rörelse som vi inte har tagit upp? 

 Finns det något som du har kommit på under samtalet som du skulle vilja tilläga? 

 

 

 


