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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att få en uppfattning om hur rörelseaktiviteter kan 

praktiseras i förskolans verksamhet samt hur pedagoger ser på dess betydelse. Vi 

har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att samla vår 

empiri. Arbetet är även grundat i tidigare forskning och relevant litteratur. 

Intervjuerna gjordes med tio pedagoger från olika avdelningar eller förskolor. För 

att få en större spridning har vi valt att genomföra studien både på förskolor med 

olika pedagogiska inriktningar och förskolor som inte har någon uttalad profil. 

Frågeställningarna som studien grundar sig på handlar om vilket syfte pedagoger 

har med rörelseaktiviteter, hur de arbetar med rörelse, vilka förkunskaper 

pedagoger besitter inom området samt hur de ser på dans i förhållande till rörelse. 

Av undersökningens resultat framgick det att samtliga förskolor arbetar med 

rörelse. Dock skiljer sig deras arbetssätt, synsätt, syften och i hur stor utsträckning 

de arbetar med planerad rörelseaktivitet. Rörelsens plats i förskolan påverkas av 

förskolans tillgång till lämpliga lokaler, pedagogernas intresse och utbildning samt 

deras syn på begreppets innebörd och tolkning av läroplanens strävansmål. I 

diskussionen reflekterar vi kring ovan nämnda resultat, huruvida Sveriges förskola 

är jämlik samt en problematisering kring förskolors olika läroplaner. 
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gång. Vi vill även tacka våra nära och kära som har varit ett betydelsefullt stöd 

under denna tid.
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Inledning 

I dagens samhälle blir vi allt mer stillasittande. Annika Janson och Pernilla 

Danielsson (2003) menar att allt fler barn och ungdomar lider av problem med 

övervikt och fetma idag jämfört med förr. Vi behöver inte längre gå utanför dörren 

för att handla mat eller nya kläder. Med hjälp av dator och internet kan vi handla 

det mesta hemifrån tv-soffan och sedan få det levererat direkt hem till dörren. 

Sociala medier har även bidragit till att vi inte ens behöver lämna hemmet för att 

’träffa’ familj och vänner, utan det kan vi göra med hjälp av exempelvis chatt, 

webbkamera och mikrofon. Sociala medier har ofta ett ’nyhetsflöde’ där våra 

’vänner’ dagligen uppdaterar via bild och/eller text om deras liv. Vi behöver inte 

ens föra en konversation med personer över dessa sociala medier, vi kan följa 

deras liv via deras uppdateringar. Allt detta medför att vi generellt sett rör oss allt 

mindre och mindre. Det här gäller inte enbart för vuxna människor, utan barn 

växer upp och påverkas därmed av denna rådande kultur. Janson och Danielsson 

(2003) beskriver att barn ofta tar efter vuxna i sin närhets rörelsevanor. I 

jämförelse med tidigare generationer rör sig barn betydligt mindre. De menar att 

barn som växer upp i dagens samhälle ägnar sig åt mer stillasittande lekar. Förr 

var leken oftast en fysisk aktivitet men nu ägnar barn flera timmar åt att sitta 

framför tv, dator och tv-spel. Vi vuxna har en stor inverkan på hur barnets 

rörelsevanor kommer att se ut. Fortsättningsvis anser Jansson och Danielsson 

(2003) att om man som vuxen väljer de bekvämare alternativen, så som att ta 

hissen istället för trapporna eller ta bilen som färdmedel även om det inte rör sig 

om någon längre sträcka, får barnet dessa vanor inlärda. Statens folkhälsoinstitut 

(2011b) beskriver att barn bör få minst en timmes rörelseaktivitet varje dag. 

Rörelseaktiviteterna bör även utmana barnen. Det är inte säkert att alla barn växer 

upp i ett hem där familjen väljer att leva en aktiv livsstil. Därför menar vi att det 

är viktigt att förskolan arbetar medvetet med att rörelse ska vara en del av 

verksamheten. Detta även utifrån ett jämlikhetsperspektiv då barnens hemmiljöer 

ser olika ut. 

En fysisk rörelseaktivitet kan innehålla allt från rörelselek, dans, sport, gymnastik 

till vardagliga förflyttningsrörelser som att springa, hoppa och klättra. Enligt 

Susanne Heiwe (2013-12-01), sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Soln, menar att fysisk rörelse innefattar alla aktiviteter där du rör dig. Oavsett hur 

mycket du anstränger dig handlar aktiviteter som att klippa gräsmattan, cykla, 

städa eller att gå om fysisk rörelse. Under vår utbildning till förskollärare har vi 

fått en större förståelse för hur viktig rörelsen är för barns utveckling och lärande. 

För att främja barns utveckling och lärande beskriver läroplanen för förskolan 

(Lpfö-98) att förskolan ska använda sig av uttrycksformer som drama, rytmik, 

dans och rörelse i både innehåll och som metod. Barnen utvecklar även sin 

skapande förmåga samt att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter 

genom dessa uttrycksformer. Vidare beskrivs det att förskollärarna ska arbeta med 

att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 



 

7 

 

Förskolan ska även sträva efter att barnen skapar en förståelse över vikten av god 

hälsa och välbefinnande. Detta lär de sig bland annat genom praktiska, sinnliga 

och estetiska aspekter. Rörelse är alltså väldigt viktigt för barn som befinner sig i 

förskoleåldern (Skolverket, 2010). 

Under vår förskollärarutbildning har vi genomfört verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) och vi båda har vikarierat på olika förskolor i både Västernorrlands- och 

Västerbottens län. Vår uppfattning är att rörelseaktiviteter oftast sker spontant och 

att det sällan finns någon utarbetad planering bakom. Vi har även upplevt att vissa 

förskolor uteslutit organiserad rörelseaktivitet helt. I dessa verksamheter får den 

fria leken eventuellt stå för den del av rörelse som barnen får i förskolan. Väljer 

dessutom pedagogerna att oftast vara inomhus så finns ännu sparsammare med 

utrymme för rörelse. Vår uppfattning är att synen på rörelse och dess innebörd kan 

skilja sig både mellan pedagoger och mellan förskolor. 

Eftersom vi båda är av uppfattningen att förskolor oftast inte har just planerade 

rörelseaktiviteter skulle det vara intressant att undersöka hur det verkligen kan se 

ut. Vi är medvetna om att då vi endast vikarierar någon dag/några dagar på en 

förskola är det inte säkert att vi får se just den biten av verksamheten. I och med 

denna studie har vi chansen att djupare undersöka hur det ser ut på ett antal 

förskolor i två mellanstora kuststäder i Norrland. 

När vi har varit ute på VFU samt vikarierat på olika förskolor har vi upplevt att 

rörelse är ett område som många pedagoger inte arbetar med i någon större 

utsträckning. Vissa pedagoger har uttryckt att de känner att deras kunskaper känns 

bristfälliga inom området. Den erfarenhet av rörelse vi får med oss från skolan är 

till stor del genom idrottsämnet som mest riktar in sig på olika sporter. Låt oss 

jämföra rörelse med t.ex. bild, som vi har sett betydligt mer av när vi har varit ute 

i förskoleverksamheten under våra VFU perioder samt då vi har vikarierat. Vissa 

pedagoger verkar känna sig mer bekväma med att utföra spontana bildaktiviteter 

tillsammans med barngruppen än rörelseaktiviteter på förskolan. Detta tror vi kan 

ha att göra med att bild är något som de flesta bekantat sig med kontinuerligt 

under sin barndom och skolgång.  

Som vi tidigare nämt inrymmer rörelse en hel del olika aktiviteter: rörelselek, 

dans, sport, gymnastik och vardagliga förflyttningsrörelser så som springa, hoppa 

och klättra. Många av dessa nämnda aktiviteter ser vi i skolan och förskolans 

verksamheter men vi anser att dansen inte alltid har en självklar plats där. Detta är 

något som Britt-Marie Styrke (2010) belyser i sin avhandling. Därför har vi i 

denna studie även valt att rikta in oss på hur pedagoger ser på dans i relation till 

rörelse. Något vi har upplevt är att dans inte heller har någon självklart plats i vår 

kultur. Ett exempel på hur vi kan se det är genom bristen på svensk forskning 

kring dans i skolan, vilket Anna Lindqvist (2010) tar upp i sin avhandling. Även 

Styrke (2010) beskriver att dansen har haft svårt att hävda sig genom historien. 
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Det finns dock ingen enkel förklaring varför, utan det kan bero på flera olika 

faktorer. Författaren menar att dansen oftast inte är aktuell i kulturdebatter och att 

det även saknas dokumentation som rör dans som möten med danskonst. Detta 

kan medföra att många inte känner sig bekväma i dessa situationer om man inte 

privat har ett intresse eller utbildning inom området. Dans är enbart en liten del 

inom skolämnet idrott och är således inte ett skolämne i sig. Detta kan enligt oss 

bidra till att dansen fått lägre status i vårt samhälle då skolan på detta sätt 

förmedlar att det inte är ett lika viktigt estetiskt ämne som t.ex. musik, bild, slöjd 

som alla har sin plats på skolornas scheman. Dock visar Gertrud Ericsons (2000) 

forskningsprojekt om dans att den övervägande majoriteten som arbetar inom 

skolan menar att dans är bra för barns utveckling.   

Syfte 

Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om hur rörelseaktiviteter kan 

praktiseras i förskolans verksamhet samt hur pedagoger ser på dess betydelse. 

Frågeställningar 

- Vad har pedagoger för syfte med rörelseaktiviteter i förskolan? 

- Vilka arbetssätt använder sig pedagoger av vid rörelseaktiviteter i 

förskoleverksamheten? 

- Vilka förkunskaper har pedagoger om rörelse? 

- Hur ser pedagoger på dans i förhållande till rörelse? 
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Tidigare forskning och litteraturstudier 

Samhällets förändring 

Ingegerd Ericsson (2005) ser en risk med att vi har blivit alltmer stillasittande i 

dagens samhälle. Allt från forskare, läkare till föräldrar och lärare oroar sig för 

barn som växer upp i denna rådande kultur. Stillasittandet ger påföljder som 

övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt benskörhet. Gunilla Dessen 

(1990) menar att dagens barn riskerar att växa upp i en väldigt rörelsefattig miljö 

då barnen blir burna från babysittern till vagnen, hissen, bilen, sängen osv. Vi är 

arvingar av en kropp som under miljoner år har utvecklats för att användas aktivt 

men i vårt samhälle blir kroppsrörelse och senare kroppsarbete allt mindre vanligt. 

Barn behöver i lugn och ro få tid på sig att prova, öva och utveckla kroppens 

rörelsefunktioner. Författaren beskriver vidare att den ökade stressen och 

tidspressen gör att tiden som barn behöver för att förflytta sig minskar allt mer och 

för att underlätta vardagen stoppar man barnet i en vagn för att smidigare nå sitt 

mål. Dessen (1990) menar att rörelse är speciellt viktigt under uppväxten. Greta 

Langlo Jagtøien et al. (2002) är inne på samma spår och anser att vi skapat 

livsvillkor genom att med olika tekniska hjälpmedel göra livet ’lättare’. Dessa 

livsvillkor tar inte hänsyn till att kroppen behöver en viss mängd rörelse för att 

livet ska upplevas positivt. I och med detta har teknikens utveckling tvingat oss 

människor att ha en medveten inställning till betydelsen av fysisk aktivitet. På 

grund av att vårt samhälle förändras måste förskola och skola ge barnen möjlighet 

till att dagligen vara fysiskt aktiva på ett eller annat sätt. Författarna menar att 

detta är en bidragande faktor till om vi ska lyckas med att driva en skolverksamhet 

där barn och unga ska trivas och utvecklas.  

Enligt Dessen (1990) har förskoleverksamheten fått en större plats i dagens 

samhälle och därmed även i barnens liv. I och med att vårdnadshavare har börjat 

jobba i större utsträckning spenderar barnen mer tid på förskolan än vad de gjorde 

förr. Därmed menar författaren att förskolan fått ett större ansvar för barnens 

uppfostran än förr och därmed deras fysiska aktiviteter. Vidare beskrivs det att 

förskolan lättare kan se avvikelser i barnens utveckling, så som bristande motorik, 

då pedagoger kan jämföra barnen sinsemellan. En risk som författaren ser är att 

föräldrar kan lägga över ansvaret på förskolan och tro att barnens rörelsebehov 

blir tillgodosedda där. Förskolan kan i sin tur anta att föräldrarna vistas utomhus 

och är aktiva tillsammans med barnen den tiden de inte är på förskolan. Dessen 

(1990) anser dock att barnen behöver röra på sig både på förskolan och hemma. 

Vidare beskrivs studier som visar att dagens barn i Sverige äter mindre men 

samtidigt tenderar att bli allt tyngre i förhållande till sin kroppslängd. Orsaken till 

förändringarna antas därför vara en minskad benägenhet av att röra på sig. 

Författarens slutsats, vilken även vi delar, är att detta borde vara en alarmklocka 

för alla som har med barn att göra.  
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Enligt Dessen (1990) har koncentrationssvårigheter ökat på lågstadieskolor under 

de senaste åren. Hon menar att detta kan bero på att barnen inte har blivit 

tillfredställda i deras motoriska utveckling. Barn som växer upp i familjer där 

stillasittande aktiviteter är de mest förekommande hamnar i farozonen för 

oönskade konsekvenser för den totala utvecklingen. Ett barn som har 

koncentrationssvårigheter uppmärksammas oftast inte förrän hen börjar i skolan. 

Precis som Dessen (1990) så belyser Ericsson (2005) att fysisk aktivitet har en 

betydande påverkan på barnets förmåga att koncentrera sig och därmed att ta till 

sig ny kunskap. Vidare beskriver Ericsson (2005) att rörelse började användas 

som ett pedagogiskt hjälpmedel i slutet på 1900-talet, dels för att utveckla barns 

fysiska förmåga men även andra sidor av personligheten.  

Anna Iwarsson (2012), dåvarande generalsekreterare för Friskis&Svettis, skrev ett 

öppet brev till Sveriges utbildningsminister Jan Björklund (1962 -) där hon 

förklarade rörelsens betydelse under barns uppväxt. Iwarsson (2012) beskrev att 

Friskis&Svettis vill att alla barn ska få möjlighet till att uppleva glädjen med att 

röra på sig och därför har de valt att starta upp en ny satsning som heter ‘Alla 

barnen’. Hon menar på att ifall barn blir mer fysiskt aktiva än vad de är idag 

kommer samhället vinna stort på det i längden och lade därmed fram tre konkreta 

förslag på hur rörelsen kan få en större plats i barns vardag. 

1.     Ge rörelse en tydlig plats i läroplanen. Fysisk rörelse måste bli ett 

naturligt verktyg i pedagogiken, och inte bara begränsas till idrottsämnet. 

2.     Lyft in rörelse som ett pedagogiskt verktyg på lärarutbildningarna. Det 

skulle ge lärarna inspiration och ökad kunskap om hur enkelt det är att 

inspirera barnen till kul rörelse. 

3.     Inrätta en rörelseplan på varje förskola och skola. Då kan förskole- och 

skolledningar bli bättre på att ha med rörelse i den dagliga verksamheten – 

inte bara på utflykter eller idrottslektioner (Iwarsson, 2012). 

Vidare förklarar Iwarsson (2012) att de rörelsevanor man har som barn påverkar 

hur aktiv livsstil man kommer att ha i vuxen ålder. Rörelse under uppväxten 

medför inte enbart att barnen blir starkare och friskare utan även 

koncentrationsförmågan blir bättre.  

Helhetssyn på barnet 

Det är pedagogers plikt att barn ges möjlighet till fysiskt aktivitet i skola och 

förskola. Enligt Greta Langlo Jagtøien et al. (2000) blir vi alltmer uppmärksamma 

på hur viktig rörelse är för barnets totala utveckling. Dessen (1990) uttrycker en 

helhetssyn på barnet, vilket innebär att barnet utvecklas inom flera områden 

samtidigt. De olika områdena påverkas av varandra och även de människor och 

miljö som finns runtomkring påverkar barnet. Både fysiskt och psykiskt, 
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känslomässigt och tankemässigt utvecklas barnet till kropp och själ. Rörelselekar 

handlar alltså inte enbart om en hälsoaspekt, utan ett barn som är fysiskt aktiv 

utvecklas på alla plan. Även Langlo Jagtøien et al. (2002) och Britt-Marie 

Mellberg (1993) beskriver hur barnet utvecklas på flera områden samtidigt. Om 

barnets motoriska förmåga stimuleras kan det leda till att andra områden påverkas 

och utvecklas. Det går inte att skilja på den fysiska, motoriska, psykiska eller den 

sociala förmågan. Allt bildar en helhet där kropp, känslor och tankar samverkar 

med varandra. Barn som är nyfikna och fysiskt aktiva undersöker omgivningen 

och utvecklar därigenom sinnlig erfarenhet, men det sker även en språklig 

utveckling. Dessen (1990) menar att barnets utveckling följer en viss ordning. 

Hon menar att det är viktigt att barnet inte hoppar över något steg i utvecklingen 

då varje steg bygger på att barnet klarar av det föregående steget. Dock skiljer det 

sig hur länge barnen befinner sig i de olika stadierna. Utvecklingen inom ett 

område kan dessutom vara mer framträdande än andra områden under vissa 

perioder, men det betyder inte att de andra områdena är opåverkade.  

Centrala begrepp kring kroppsaktivitet 

Nedan definierar vi olika centrala begrepp för denna studie. Vi har utgått från 

nedanstående begreppsförklaringar, men även tagit upp andra aspekter av dem för 

att belysa begreppen från olika håll. 

Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att begreppet ’motorik’  innefattar alla 

processer och funktioner som hjälper till att styra och kontrollera en människas 

kroppsliga rörelser. De rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de stora 

muskelgrupperna i armar, rygg, ben och mage kallar man grovmotorik. 

Finmotorik å andra sidan är precisa rörelser med händerna, fötterna och i ansiktet.  

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2013a) ses begreppet ’fysisk aktivitet’ som 

överordnande och innefattar kroppsrörelser som sker både under fritid och arbete 

och som sker genom olika former av kroppsövningar som t.ex. motion, lek, idrott, 

gymnastik, tunga lyft och friluftsliv. 

Statens folkhälsoinstitut (2013a) anser att definitionen av ’rörelse’ har mycket 

gemensamt med definitionen av fysisk aktivitet, men begreppet rörelse belyser 

även betydelsen av motoriken, samspelet mellan muskler och nerver.  

Motorik 

Enligt Mellberg (1993) är motorik utvecklingen av kroppsrörelser, hon menar att 

det dels handlar om förflyttningsrörelser och dels om hållningsrörelser. De 

rörelser barnet behärskar först är de grovmotoriska som innebär rörelser med de 

stora muskelgrupperna. Utvecklingen av de grovmotoriska färdigheterna har i sin 

tur stor betydelse för finmotoriken, som speciellt utvecklas i rörelseaktiviteter där 

enkla redskap ingår på ett naturligt sätt. Vidare skriver Langlo Jagtøien et al. (2000) 
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att den motoriska utvecklingen ser lika ut för alla människor i det avseendet att 

utvecklingen sker efter fasta principer i en bestämd ordningsföljd, detta oavsett 

etnisk tillhörighet eller kön. Däremot måste flertalet faktorer så som miljön, 

psykiska och fysiska faktorer, tas i åtanke då de påverkar hur snabbt och på vilket 

sätt det enskilda barnet går igenom utvecklingens olika stadier.  

Ericsson (2005) lyfter fram att merparten av de barn som har stora 

koncentrationssvårigheter även har en omogen motorik. Dessa motoriska 

svårigheter kommer framförallt fram i situationer där barnet i fråga utsätts för 

många intryck eller hamnar i en stressad situation. De motoriska svårigheterna ses 

här som en följd av barnets koncentrationssvårigheter och bristfällig förmåga att 

automatiskt kunna samordna olika sinnesintryck och moment i den motoriska 

handlingskedjan. Fortsättningsvis anser Ericsson (2005) att barn med så kallad 

omogen motorik fungerar rent motoriskt som yngre barn, rörelserna är då 

klumpiga och osamordnade, oprecisa och flängiga. Denna omognad i motoriken 

kan ibland bero på att barnet är oerfaret och då inte tränat upp sin motorik. Barnet 

har alltså inte givits tillräckligt med motorisk stimulering och därmed inte haft 

möjlighet till att utveckla och automatisera de grovmotoriska grundrörelserna eller 

en god kroppsuppfattning. 

Fysisk aktivitet 

Enligt Langlo Jagtøien et al. (2000) används begreppen idrott, sport, gymnastik, 

kroppsövningar och fysisk fostran i dagligt tal som beteckning på fysisk aktivitet. 

Vidare menar författarna att förskolan ska tillgodose barns behov av att röra på sig 

genom fysisk fostran och undervisning i kroppsövningar. Barnen ska ges 

möjlighet till att vara fysiskt aktiva varje dag och därmed utveckla en positiv 

inställning till rörelse. Langlo Jagtøien et al. (2000) menar att barn ska få tillfälle till 

att utveckla en sund själ i en sund kropp och då gäller det att barnet är förtrogen 

med sin egen kropps rörelsemöjligheter. För detta krävs att förskollärare och 

lärare har kunskaper om barns fysiska utveckling och växande, barns motoriska 

utvecklingsgång och dess samband mellan motorik och lärande, sinnenas 

betydelse för rörelse samt integrering av sinnena och motoriken. 

Dessen (1990) menar att de barn som ges möjligheter till en god rörelseutveckling 

får en bättre fysik, då kroppen anpassar sig efter den mängd rörelse den får. För att 

kroppens vävnader ska kunna utveckla sina funktioner krävs aktivitet, detta gäller 

muskler, senor, ben, brosk, kärlsystem och nervsystem. Författaren anser att 

allsidighet i rörelseutvecklingen är det som framförallt är viktigt för det lilla 

barnet och majoriteten av barnen har ett inbyggt behov av rörelse, som dessutom 

är en stor glädje för dem att få tillfredsställa. 
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Rörelse 

Dessen (1990) beskriver att redan när barnet ligger i mammans mage börjar alla 

rörelser med ett sinnesintryck som hjärnan sedan styr till ett handlande. Mellberg 

(1993) anser att rörelse aldrig är ett isolerat fenomen, utan alltid en reaktion på 

någon perceptuell, emotionell eller kognitiv upplevelse. Miljön, omgivningen och 

det sociala samspelet påverkar även det barnets rörelsemönster och rörelselek. 

Vidare menar författaren att barnet i rörelseleken blir medveten om den egna 

kroppen och utvecklar en god fysik, rörelsesäkerhet, rumsorientering, en väl 

grundad begreppsvärld, samordning mellan sinnena och rörelserna, rörelsefantasi, 

problemlösning, samspel med andra, fantasi, spontanitet, glädje över de egna 

motoriska färdigheterna samt glädjen över att leka med andra.  

Social utveckling 

Rörelselekar är en vanlig del i barns vardag. Langlo Jagtøien et al. (2000) menar att 

barn rör sig snabbt fram i tillvaron. Det är sällan barn går, utan de springer och 

hoppar. Detta skiljer sig så klart från barn till barn. Vidare beskrivs det hur barnets 

jagupplevelse påverkar den sociala gemenskapen. Detta är även något som Dessen 

(1990) belyser. Hon menar att de barn som känner trygghet i sig själva och en 

säker kroppsförmåga har lättare att utveckla sin sociala förmåga än de barn som 

känner sig osäkra i sin jagupplevelse. Barnen som har en god kroppsförmåga kan 

använda kroppen som ett redskap i leken och därmed bli en del av den sociala 

gemenskapen. Langlo Jagtøien et al. (2000) beskriver hur barn som aktivt deltar i 

fysiska rörelselekar eller andra fysiska aktiviteter så som utflykter, bollspel, 

skridskor och skidor tillägnar sig erfarenheter med andra på många olika plan. Att 

vara en aktiv deltagare medför att barnet känner sig trygg med nya situationer 

medan barn som undviker rörelseaktiviteter ofta känner sig osäkra i nya 

situationer. I Lpfö -98 lyfts betydelsen av barnets sociala miljö fram. Förmågan att 

iaktta och reflektera utvecklas bland annat i de sociala situationerna barnet vistas 

i. Barnet ska få möjlighet till att ta egna initiativ som utvecklar deras sociala 

kompetens. Det beskrivs att pedagoger bär ett ansvar gällande barnens sociala 

utveckling, då de bör få stöd och stimulans för att utvecklas inom detta område 

(Skolverket, 2010). 

Mellberg (1993) menar liksom Langlo Jagtøien et al. (2000) att barn som undviker 

rörelseaktiviteter drar sig undan på grund av bristande motorik och blir därmed 

ofta utesluten från kamraters lekar. Även Ericsson (2005) beskriver hur barn med 

bristande motorik sällan får vara med i fysiska rörelselekar eller att de själva 

undviker dessa. Rörelseaktiviteter som sker i samspel med andra ger social träning 

vilket leder till utvecklad förmåga att kunna samarbeta men även en förmåga att 

kunna anpassa sig till gemensamma regler. Genom fysisk aktivitet ökar kunskapen 

om omvärlden och hur vi reagerar i olika situationer. I samspel med världen 

runtomkring barnet utvecklas självkänslan och då har rörelseerfarenheterna en 
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betydande del. Barnets kroppsuppfattning dvs. kunskap om kroppen och dess 

delar är en betydande del i barnets självkänsla men även för status bland andra 

barn och förmågan att klara av praktiska vardagsuppgifter. Det är lätt hänt att en 

ond cirkel skapas för de barn med motoriska svårigheter, som leder till att barnet 

fortsätter att öka sina problem. Utifrån Kiphard (1979) beskrivs en modell för hur 

de motoriska svårigheterna blir ett allt större problem med tiden. Om barnet har en 

bristande motorik, medför det en dålig social gemenskap, därmed utvecklar barnet 

en dålig självkänsla som gör att hen undviker rörelselekar och får en ännu sämre 

motorik. Barnet har nu utvecklat en negativ inställning till rörelseaktiviteter vilket 

medför en mindre chans till en aktiv livsstil. 

Kognitiv utveckling 

Langlo Jagtøien et al. (2002) beskriver utifrån Jerlang et al. (1994) den kognitiva 

utvecklingen som barnets sätt att förstå sig själv och omgivningen på. Det handlar 

om processer som är förenade med varandra så som förnimmelse, minne, fantasi, 

tänkande, problemlösning och språk som går hand i hand med områden som 

motorisk- och känsloutvecklingen. Dessen (1990) menar att när barnet utforskar 

sin omgivning så ställs hen gång på gång inför problem som måste lösas. Sättet 

som barnet väljer att lösa problemet på kan komma att bli en modell för 

problemlösningar senare i livet. I dessa situationer utvecklas den kognitiva 

förmågan som gör att barnet förvärvar kunskap och sedan lär sig att använda sig 

av kunskapen i praktiken. Som vi tidigare nämnde utifrån Dessen (1990) förflyttas 

barn i dagens samhälle mellan babysitters, vagnar, hissar, bilar, sängar osv. Detta 

gör att barn inte ges möjlighet att utforska omgivningen då dessa hjälpmedel 

medför en stillasittande och rörelsefattig vardag. Då barn inte ges möjlighet till att 

utforska omgivningen påverkas den motoriska utvecklingen och därmed hämmas 

språkutvecklingen som har ett samband med motoriken. 

Jean Piaget (1896-1980) var en känd schweizisk barnpsykolog och pedagog. 

Piaget (1971) beskriver sin teori om barns kognitiva utveckling. Den kognitiva 

utvecklingen är uppdelad i olika stadier. Ett av dem kallas för den sensomotoriska 

intelligensen och är en viktig fas i barnets utveckling vad gällande förståelse för 

omvärlden. Det går inte att analysera intelligenserna isolerat, utan de påverkas av 

varandra. Precis som Langlo Jagtøien et al. (2000), Dessen (1990) Langlo Jagtøien 

et al. (2002) och Mellberg (1993) så menar även Piaget (1971) att rörelse påverkar 

andra förmågor - barnets perceptuella, kognitiva och emotionella utveckling.  

Estetisk utveckling 

Paulsen (1989) beskriver att ordet ’estetik’ ursprungligen kommer från grekiskan 

och betyder “den kunskap som kommer genom sinnena”. Från början var estetik 

alltså knuten till all sinnesupplevelse och inte till konst och konstförståelse 

(Langlo Jagtøien et al. 2000). 
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Den estetiska verksamheten som bedrivs i dagens förskola och skola innehåller 

bild och form, musik, drama, rörelse och diktning och har därmed en anknytning 

till det konstnärliga området. Langlo Jagtøien et al. (2000) menar att dessa 

aktiviteter kräver en samordning av kunskap, emotioner, färdigheter och 

sinnesintryck som sedan mottagare kan uppleva genom både syn- och 

hörselintryck. Barnen ska ges möjlighet att uppleva rörelseaktiviteter med en 

estetisk aspekt, genom att se rörelsens estetiska sida. Detta gäller främst i 

dansaktiviteter, men även i gymnastik och sportaktiviteter. Som pedagog och 

lärare får man utnyttja de fysiska aktiviteterna och diskutera de etiska aspekterna 

som kan belysas utifrån dem. 

Emotionell utveckling 

Langlo Jagtøien et al. (2000) menar att man genom dansen kan uttrycka känslor, 

vilket tycks vara betydande i övandet på att känna och visa känslor, visa omsorg 

om andra och samtidigt uppleva att andra värdesätter oss. Enligt Lindqvist (2010) 

får man i dansen möjlighet att uttrycka sig genom sin kropp och dess rörelser som 

står i förbindelse med inlevelse, känslor, uttryck och stämningar. I Lindqvists 

(2010) studie visar det sig att danslärare ofta betonar att dansen bland annat 

skapar gemenskap, samarbete, trygghet, självkänsla, lust och mod. De menar att 

allt detta flyter in i varandra, sammanflätas och bildar en helhet. Mellberg (1993) 

anser att de flesta barn har ett stort behov av att röra på sig, de sprudlar av 

aktivitet och verkar finna en stor upptäckarglädje i rörelsen. Barn har en stor 

förmåga att med kroppen i rörelse kunna uttrycka sina känslor och 

sinnesstämningar.  

Kroppsmedvetenhet 

Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att leken är en stor del i ett barns liv och 

kroppen med dess funktioner är en viktig del i det. Lek blir tillgänglig när ett barn 

litar på sin egna fysiska förmåga att behärska något och känner sig trygg med sina 

egna rörelsemönster. En aspekt som bidrar till att begränsa barnens lekvärld och 

lekmöjligheter är osäkerhet och brist på kroppsmedvetenhet dvs. förmåga att 

förstå hur man använder sin egen kropp. I hjärnan organiseras sinnesintryck och 

bildar en tydlig bild av kroppen. Denna uppfattning av kroppen ska hjärnan 

förhålla sig till då den ska röra sig på ett specifikt sätt. Grunden för 

kroppsmedvetenhet är denna kroppsbild, som ligger lagrad i nervsystemet som 

grund för all planering och kontroll av kroppens rörelse. Vidare beskriver 

författarna att denna kroppsmedvetenhet består av förändringar i nervsystemet, 

där lagras alla minnen av kroppens delar. Vikt, storlek, avgränsningar, 

kroppsdelars position samt tidigare rörelser är omedveten kunskap som hjärnan 

använder sig av för att detaljerat planera hur mycket kraft varenda muskel behöver 

bidra med för att rörelsen ska bli så precis och ändamålsenlig som möjligt.  
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Dans 

Enligt Lindqvist (2010) handlar dans i skolan mycket om att lära känna sin kropp, 

att vara närvarande i sin kropp, att ta hand om och träna sin kropp, att skapa med 

kroppen som medel, att våga bära sin kropp, att medvetandegöra kroppsspråket, 

utforska via kroppen, uppleva kroppen samt att använda kroppen som ett 

instrument. En hälsoaspekt kring dans är att den ger motion och bidrar till en sund 

livsstil, ett ’välmående’. Genom att öva smidighet, motorik, koordination, 

kondition och styrka får barnen fysiskt träna sin kropp i dansen. Fortsättningsvis 

beskriver författaren lek, fantasi, glädje och lust som de centrala delarna som man 

utgår från i dans med yngre barn. Dansundervisning innebär samarbete och 

samspel, i dansen deltar pojkar och flickor aktivt i de olika rörelsemomenten och 

rörelsevägran i dessa situationer är ovanligt. Både flickor och pojkar visar på god 

idérikedom i improvisationsövningar (vilka ofta sker i grupp), och kroppskontakt 

barnen emellan verkar inte vara något större problem. Lindqvist (2010) menar att 

barn kan lära känna varandra och att samarbeta genom dansen. 

 

Langlo Jagtøien et al. (2002) lyfter fram dansens underordnade status i jämförelse 

med teoretiska ämnen. Praktiska färdigheter betraktas som något mindre värt än 

teoretiska och intellektuella färdigheter. Dock kan ’rent kroppsarbete’ uppfattas 

som något som har en bakomliggande teoretisk kunskap eller intellektuell 

kunskap. Det finns alltså flera aspekter gällande status för praktiska och teoretiska 

kunskaper som ligger djupt rotade i det västerländska samhället. 

Sociokulturell teori 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) var en framstående teoretiker 

inom den sociokulturella teorin. Vygotskij (1978)  lägger stor vikt vid samspelet 

mellan individ och miljö och anser att människan från och med 

födelseögonblicket lever i ett socialt sammanhang, där språk och kultur är 

centralt. Barnets utveckling går från ett tillstånd där denne kan göra saker och ting 

tillsammans med andra för att sedan kunna göra det själv. Vidare beskriver 

författaren begreppet; ’den proximala utvecklingszonen’ eller ’den närmaste 

utvecklingszonen’.  
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Bild 1. Den proximala utvecklingszonen. Gunn Imsen (2006:317)  

Figuren visar på skillnaden mellan vad barnet är kapabel till att klara på egen hand 

och vad barnet anses klara av med stöd av andra. Roger Säljö (2000) belyser en 

intressant aspekt i det sociokulturella perspektivet då han menar att individer hela 

tiden befinner sig under förändring och utveckling. Människor har i alla 

samspelssituationer chans till att tillägna sig kunskap från andra omkring oss. 

Precis som Vygotskij (1978) beskriver Säljö (2000) hur man med hjälp av andra 

personer i sin omgivning kan klara av någonting som man inte skulle behärska på 

egen hand. Författaren menar att vi i sociala samspel kan bredda och fördjupa 

både vår intellektuella och praktiska kunskap. Imsen (2006) skriver att man inom 

den sociokulturella teorin använder sig av begreppet ’aktivitet’. Begreppet anses 

vara angeläget inom teorin eftersom det inte fastställer ett tillstånd hos individen 

utan påvisar istället den process eller funktion som länkar samman den objektiva 

yttre världen med individens subjektiva inre. 

Olga Dysthe (2003:31) tar upp några andra centrala delar utifrån det 

sociokulturella perspektivet inom inlärningsteori:  

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och 

genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande 

element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala 

är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som 

sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening. 

Enligt Dysthe (2003) ökar motivationen och lusten till lärande genom variation. 

Variationen bidrar även till att man sätter olika saker i olika sammanhang, vilket 

gör så att fler kan förstå och att fler kan få en djupare förståelse. John Dewey 

(1859-1952) var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Han menade att 
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nya erfarenheter förändrar vårt erfarenhetsunderlag så att vi reorganiserar våra 

erfarenheter. Både Dewey och filosofen George Herbert Mead (1863-1931) var 

angelägna om att framhäva den kreativa aspektens värde i läroprocessen. Genom 

att genomföra undervisning i nya kontexter berikar det elevens lärande. Dewey 

och Mead menar att en aspekt av det kreativa elementet är att ny insikt kan uppstå 

genom läroprocesser som inte var avsedda eller planerade, vilket uppmuntrar till 

nyfikenhet och utforskande (Dysthe, 2003). 
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Metod 

Vi har intervjuat pedagoger som är verksamma inom förskolans verksamhet för att 

ta reda på vad de har för syfte med rörelseaktiviteter och hur de arbetar rent 

praktiskt med dessa. Vi har även valt att undersöka vilka förkunskaper 

pedagogerna har i området och hur de ser på dans i förhållande till rörelse. Under 

rubriken “Datainsamling” redovisas den metod vi har använt oss av för att samla 

in vårt material. Våra tankar kring valet av intervjupersoner kan läsas under 

rubriken “Urval”. Vi har även reflekterat kring hur det insamlade materialet kan 

påverkas av olika faktorer under rubriken “Validitet och reliabilitet”. Under 

rubriken “Genomförande” berättar vi hur datainsamlingen gick till och tankar 

kring det. Under “Databearbetning och analysmetod” beskrivs hur vi har bearbetat 

empirin och vilken metod vi har valt för att analysera materialet. Vi avslutar med 

att gå igenom de etiska överväganden som ligger som grund i vårt arbete under 

rubriken “Etiska aspekter”. 

Datainsamling 

För att besvara studiens frågeställningar har vi dels utgått från relevant litteratur 

men även från intervjuer med pedagoger som är verksamma inom förskolans 

verksamhet. Litteraturstudierna gav oss möjlighet att i diskussionen kunna 

vetenskapligt analysera resultatet från intervjuerna. Jan Trost (2010) menar att 

ifall syftet med en studie är att försöka förstå människors resonemang eller 

urskilja varierande handlingsmönster kring ett ämne så är kvalitativa intervjuer att 

föredra. Gäller studien däremot att ta reda på hur många eller hur ofta lämpar sig 

en kvantitativ studie. Vi valde utifrån detta att använda oss av kvalitativ intervju 

som insamlingsmetod. Denna metod kändes mest lämplig då vi ville undersöka 

pedagogers syn på och resonemang kring olika områden inom rörelseaktiviteter i 

förskolan. Vi var ute efter spontana svar för att få en så rättvis bild som möjligt. I 

en kvalitativ intervju har man förberett frågor inför intervjutillfället. Beroende på 

de svar man får kan följdfrågor uppstå som varierar från intervju till intervju. 

Följdfrågor gör att intervjuaren får så uttömmande svar som möjligt, vilket gör att 

vår förståelse kan utvecklas ytterligare och man har även möjlighet till att läsa 

mellan raderna på de svar man får. Det finns olika samtalstekniker man kan 

använda sig av för att intervjupersonen ska utveckla sina svar ytterligare. 

Egenskapen att kunna vara en aktiv lyssnare, att kunna bekräfta innehåll och vad 

som sägs beskriver Edward E. Jacobs et al. (2006) som en stor betydande faktor i 

ett samtal. Samtalet påverkas även av bland annat ton- och röstläge, 

kroppshållning och kroppsspråk. Utgången för samtalet kan se väldigt olika ut 

beroende på hur kunskaperna hos intervjuren ser ut. Om man är alltför 

koncentrerad på att ställa de frågor som man har förberett finns en risk att den 

kvalitativa intervjun går över till att bli en strukturerad intervju istället. Vi valde 

att genomföra intervjuerna tillsammans där en av oss ansvarade för de förberedda 

frågorna (för intervjufrågor, se bilaga 1) medan den andra kunde fokusera mer på 
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följdfrågor. Fördelarna vi ser med att båda deltog vid intervjutillfällena är att två 

personer kan se och uppfatta saker på olika sätt. Vi hade båda möjlighet att tolka 

intervjupersonens svar och båda hade då även chansen att ställa följdfrågor. En 

nackdel vi ser med att båda deltog är att det tog längre tid än om vi hade delat upp 

oss och gjort hälften av intervjuerna var. En annan aspekt kan vara att 

intervjupersonen känner sig i underläge då vi var två och den intervjuade ensam. 

Vi övervägde detta och kom fram till att vår intervjustudie inte var av känslig 

karaktär och vi valde därför att båda skulle närvara.   

Urval 

I vår studie intervjuade vi tio stycken pedagoger som är verksamma på olika 

förskolor i två mellanstora kuststäder i Norrland. Vi samtalade med både 

förskollärare och barnskötare. Hälften av förskolorna vi valde ut har olika 

pedagogiska inriktningar medan den andra hälften inte har det.  Detta val gjordes 

utifrån att vi likt Johansson och Svedner (2010) anser att det är bra att ha med 

personer med olika bakgrund, erfarenheter och synsätt. 

 

Två av våra intervjupersoner arbetade på samma förskola, vilken hade en uttalad 

“estetisk profil”. Den estetiska profilen innebär enligt dem så mycket mer än att 

endast använda sig av uttryckssätten bild, musik och drama i verksamheten.  De 

använder sig av estetiska läroprocesser som de menar är ett sätt för barnen att 

erövra förståelse och kunskap, de får använda alla sina sinnen. Dessa 

läroprocesser inrymmer intellekt/erfarenhet, känsla/estetik, dialog/samtal och 

praktik/medskapare.  

 

Nästa intervjuperson träffade vi på en Waldorf-förskola. De arbetar utifrån en egen 

läroplan; En väg till frihet (Waldorfskolefederationen, 2007). Waldorfpedagogiken 

bygger på Rudolf Steiners antroposofiska tankar om den unga människans utveckling. 

Pedagogerna har en adekvat Waldorfutbildning, vilket är en förutsättning för att deras 

arbete ska ske i samråd med just deras läroplans förhållningssätt. Pedagogerna arbetar 

mycket med sig själva som förebilder för barnen, de menar att “barn gör som du gör, 

inte som du säger”. Pedagogen har i uppgift att skapa lugn och ro krig barnet men 

även uppmana dem till att värna om naturen och sina medmänniskor. Barnens 

utveckling ska enligt dem främjas genom lek, fantasi, motorik och språkutveckling. 

 

Den tredje pedagogiska inriktningen stötte vi på vid en Reggio Emilia-inspirerad 

förskola. Enligt Reggio Emilia Institutet (2013) utgår filosofin från tron på att alla 

människor föds med möjligheter. De hyser stor respekt för barnen, där alla barn 

ses som intelligenta och uppfattas ha en stark vilja och drivkraft till att nyfiket 

utforska sin omvärld. Vidare förklaras att en central plats i deras pedagogik är 

barns skapande och kreativa utforskande och de anser att barnen har “hundra 

språk” som de måste få möjlighet till att utveckla. 
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Till sist intervjuade vi en person som arbetar på en förskola med naturprofil. 

Förskolan ligger i anslutning till en skog som de har valt att nyttja. Därmed är 

utevistelse och utepedagogik centralt i deras verksamhet. De säger sig ofta gå till 

skogen och på andra utflykter där de ofta även äter utomhus. Utöver det tillbringar 

de mycket tid ute på förskolans gård.  

Validitet och reliabilitet 

Johansson och Svedner (2010) menar att ”som man frågar får man svar” och med 

det i åtanke gjordes vi medvetna om att bara genom vår närvaro vid intervjun 

påverkade vi intervjupersonen på ett eller annat sätt t.ex. genom vår inställning 

och våra förväntningar. Därför gjorde vi vårt bästa för att skapa en trygg, positiv 

och tillåtande stämning. Att vara lugn, söka ögonkontakt och visa att man 

verkligen lyssnar på personen man intervjuar är viktigt för att denne ska vilja 

berätta utifrån sitt eget agerande, sina personliga iakttagelser, tankar mm. En 

annan aspekt på hur man kan påverka intervjupersonen är hur frågorna ställs och 

formuleras. Vi tänkte på det innan vi utförde intervjuerna och försökte både 

formulera och ställa frågorna så objektivt som möjligt. Vi hade i åtanke att 

intervjupersonen kunde försöka svara som denne “borde” svara. 

 

En risk med att vi meddelade vårt intervjuområde då vi tog kontakt med 

förskolor/pedagoger är att det enbart var de som är insatta och/eller intresserade 

av rörelseaktiviteter i förskolan som var villiga att ställa upp på vår intervju. 

Känner pedagoger att de inte arbetar något vidare kring detta område tror vi att det 

finns en risk att de inte är villiga att ställa upp på en intervju.  

Genomförande 

Vi spelade in intervjuerna via ljudupptagning som vi sedan delvis transkriberade 

och sammanställde. Under intervjun hade vi block och penna framför oss för att 

eventuellt föra anteckningar. En annan tanke med att ha block och penna att 

anteckna med är att det blir en naturlig paus, då intervjuaren antecknar, som 

lämnar utrymme för den intervjuade att fundera lite och eventuellt tillägga något. 

Intervjuerna ägde främst rum på respektive förskola, men vi var flexibla om annat 

önskades. En av pedagogerna önskade att genomföra intervjun i dennes hem, 

vilket vi då gjorde. Vi utgick ifrån att intervjuerna skulle äga rum på deras 

arbetsplatser. Detta främst för att det är som yrkespersoner vi intervjuar dem, men 

även för att det är smidigast för intervjupersonerna om vi kommer till dem. 

Databearbetning och analysmetod 

Det material vi samlat in från våra tio intervjuer har vi lyssnat igenom några 

gånger och sedan valt att endast transkribera det vi har ansett varit relevant för vår 

studie. Vi har valt att strukturera upp vårt insamlade material under olika rubriker: 

”Rörelsens plats i förskolan”, ”Syftet med rörelse”, ”Ansvarsfördelningen kring 
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rörelseaktiviteter”, ”Begreppen ’dans’ och ’rörelse’”, ”Dans som bortvalt 

begrepp” och ”Oplanerade aktiviteter”. De material vi har valt att ha med i studien 

svarar på våra frågeställningar: “Vad har pedagoger för syfte med 

rörelseaktiviteter i förskolan?”, “Vilka arbetssätt använder sig pedagoger av vid 

rörelseaktiviteter i förskoleverksamheten?”, ”Vilka förkunskaper har pedagoger 

om rörelse?” och ”Hur ser pedagoger på dans i förhållande till rörelse?”. 

Etiska aspekter 

Intervjuerna samt insamlingsmaterialet behandlades utifrån forskningsetiska 

principer enligt Johansson och Svedner (2010). Intervjupersonerna informerades 

om de etiska aspekterna som vi följer i vårt arbete för att de skulle vara medvetna 

om sina rättigheter och känna förtroende för oss. Inledningsvis berättade vi lite 

kring vårt examensarbete, syftet med studien och vad vi tänkte att intervjun ska 

mynna ut i. Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat ett antal krav som de menar att 

man bör ha i åtanke vid en undersökning. Enligt ’informationskravet’ ska 

forskaren informera de berörda om syftet med den aktuella undersökningen. 

Därför berättade vi för intervjupersonerna kring vår uppsats problemområde och 

fortsatte därefter med att beskriva vårt syfte med studien. ’Konfidentialitetskravet’ 

innebär att uppgifter om personerna som ingår i en studie ska vara konfidentiella 

och därmed ska personuppgifterna förvaras så att de inte kan hittas av obehöriga. 

Vi informerade om att vi tänkt spela in intervjun via ljudupptagning, detta enbart 

för att det är ett bra sätt att spara och komma ihåg vad som sades under intervjun. 

Vi förklarade även att det bara var vi, vår handledare och examinator som hade 

tillgång till att lyssna på det inspelade materialet och att vi efter avslutad kurs 

skulle förstöra det. Slutligen försäkrade vi intervjupersonen om att denne skulle 

komma att vara anonym i vår uppsats. Enligt ’nyttjandekravet’ får man endast 

använda uppgifter kring en enskild person i forskningssyfte. Som tidigare nämnt 

informerade vi om att vårt inspelade material endast skulle användas till vår 

aktuella studie, i syfte att få empiri från den verksamheten vi undersöker. Med 

’samtyckeskravet’ menas att deltagare själva har befogenhet till att bestämma över 

sin eventuella medverkan i en undersökning. Efter vi informerat om vårt arbete, 

’konfidentialitetskravet’ samt om hur materialet skulle användas fick 

intervjupersonen chansen att ge sitt medgivande. Vi berättade även för 

intervjupersonen att medverkandet i intervjun är frivillig, att denne hade rätt att 

ställa frågor och när som helst kunde avbryta intervjun utan negativa 

konsekvenser.  
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Resultat 

I detta kapitel presenteras vårt resultat utifrån de tio intervjuer vi har genomfört. 

Resultatet är kopplat till studiens frågeställningar och syfte. Vi har valt att ha med 

en del citat i vår resultatredovisning eftersom vi konkret vill visa på vad som 

framkommit i intervjuerna. I de citat vi har med i texten har vi valt att benämna 

intervjupersonerna ’pedagog’, då deltagarna både är förskollärare och barnskötare, 

följt av siffrorna 1-10.  Detta för att vi vill hålla personernas identiteter 

konfidentiella. 

Pedagogernas arbete med rörelseaktiviteter 

Pedagog 1 arbetar på en förskola med en estetisk profil. I intervjun beskriver 

pedagogen att de jobbar med olika verkstäder
1
 med estetiskt innehåll. De delar 

upp barnen i olika grupper utifrån ålder. Dock är ’Musikverkstaden’ en 

åldersblandad aktivitet där barnen bl.a. får visa musiken med hjälp av rörelser och 

sjunga tillsammans. Pedagogen poängterar dock att musikverkstaden handlar om 

så mycket mer än så. Med de minsta barnen har de ’Knattemusikverkstad’. Barnen 

får under dessa pass använda sig av sin egen kropp och det läggs en stor vikt vid 

rytmik. Pedagogen berättar även att de minsta barnen får träna på att använda sig 

av sin kropp under samlingar. Med 3-4 åringarna har de gymnastik till musik. De 

kallar detta pass för ’Mini-röris’
3
. Gymnastikpasset innehåller alla möjliga former 

av rörelse och avslutas alltid med en avslappning. På samlingarna arbetar de med 

de större rörelserna med de äldsta barnen.  

Pedagog 2 jobbar på samma förskola som Pedagog 1, men på en annan avdelning. 

Pedagogen beskriver att de arbetar med både spontana och planerade 

rörelseaktiviteter. När barnen har fri lek brukar pedagogerna ofta spela 

rörelseskivor som barnen får lyssna på och röra sig till. Dock vill pedagogerna 

gärna att en vuxen är med i rummet så barnen inte bara springer runt. Även denna 

pedagog beskriver att de arbetar med “Musikverkstad”. På olika sätt får barnen 

använda sig av rörelser så som stora grovmotoriska rörelser och med puls och 

rytm. Precis som pedagog 1 berättar pedagog 2 att de använder sig av 

gymnastikpasset “Mini-röris”
2
 tillsammans med 3-4 åringarna.  

På den förskola där Pedagog 3 arbetar har de ingen officiell profil utformad. 

Pedagogen beskriver att de med 4 åringarna arbetar med rörelsegrupper. Även fast 

de benämner dessa aktiviteter med rörelse så menar pedagogen att det inte är 

jättemycket rörelse varje gång utan att det till stor del handlar om att barnen ska få 

                                                 
1 I verkstäderna arbetar de kreativt inom fem olika områden: Skapande, musik, drama, 

knatteverkstad och 5-årsverksamhet. I verkstäderna får barnen göra egna val utifrån intresse.  

2 Gymnastikpass utformat av Friskis & Svettis. Riktat till barn mellan 3-6 år. 
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göra saker tillsammans. Barnen får i rörelsegrupperna använda sig av olika typer 

av rörelse t.ex. både lugna och rörliga lekar. Pedagogen beskriver att de brukar 

använda sig av en gymnastiksal som ligger bredvid förskolan där barnen får 

springa av sig.  

Pedagog 4 arbetar på en förskola där de inte har någon uttalad profil. De går 

mycket på promenader till skogen och vistas mycket ute på förskolans gård. De 

har rörelsestunder där de både med och utan ’mall’ rör sig tillsammans med 

barnen. De arrangerar lekar där kroppens rörelse är central. De startade upp med 

ett ’hälsotema’ på förskolan, redan innan kommunen tog beslutet att minska på 

sötsaker som t.ex. glass och tårtor. Vid högtider eller på födelsedagar har de 

uteslutit dessa sötsaker och ersatt dem med olika sorters frukter. De anser att kost 

och rörelse hör ihop i deras medvetna tema kring hälsa. 

På förskolan där pedagog 5 arbetar har de ingen uttalad profil för tillfället. De är 

ute mycket för att barnen ska få röra på sig, både på gården men även i den 

närliggande skogen. Vid ett par tillfällen går 5-årsgruppen till en närliggande 

gymnastikhall. De har haft ett par tillfällen där barnen har fått prova på yoga, då 

kan pedagogen i fråga väva in yogaställningar i en saga. Pedagogen beskriver att 

de övar på avslappning tillsammans med barnen och menar på att det är viktigt för 

barnen att känna skillnad på avslappning och aktivitet. De använder sig av olika 

rörelsesånger och rörelselekar och de dansar mycket i ett av rummen på förskolan, 

med utklädningskläder till musik. Pedagogen menar att det handlar mer om de 

dagliga rörelserna som att krypa, gå, springa, balansera och klättra med de yngsta 

barnen. 

På förskolan där pedagog 6 arbetar har de ingen specifik profil. Aktiviteterna 

denne tar upp inom rörelse är att de denna månad har gymnastik en gång i veckan. 

Då går de till den närliggande skolans gymnastikhall med de äldsta barnen. 

Pedagogen ger exempel på att de vid dessa tillfällen t.ex. kan öva kullerbyttor 

eller leka både lugnare och mer fartfyllda lekar. 

 

På Waldorfförskolan där pedagog 7 arbetar menar denne att när de arbetar med 

rörelse så arbetar de med eurytmi
3
. Pedagogen beskriver denna metod som 

”rörelse till tal” och menar att man då rörelsesätter dikter, verser, bokstäver osv. 

Den intervjuade uppmärksammar barnens rörelser och gör då saker spontant 

utifrån vad som sker just där och då. 

 

Pedagog 8 arbetar på en Reggio Emilia-inspirerad förskola och berättar att de 

genomför ett projekt om sinnen, vid intervjutillfället fokuserar de på rörelse och 

känsel. De jobbar mycket med dans på avdelningen, då brukar de sätta på musik i 

ateljén för att först dansa och sedan måla till musiken. 

                                                 
3 Rytmisk harmoni; Rytmisk rörelsekonst (Svenska Akademiens ordlista, 2006) 
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På förskolan där pedagog 9 arbetar har de ingen utarbetad profil. Denne beskriver 

att de ibland har tillgång till en närliggande gymnastiksal och det är då oftast de 

stora barnen som går dit tillsammans med en pedagog. De kan även “styra upp” 

spontana lekar utomhus. 

Pedagog 10 arbetar på en förskola med en natur-profil. Denne menar att de inte 

gör någonting speciellt inom området rörelse, förutom att gå till skogen. Där får 

de testa att gå och springa i olika terräng och riktningar. Pedagogen berättar att 

barnen får utforska naturen i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.  

Rörelsens plats i förskolan 

Pedagog 5 menar att det inte går att arbeta med barn utan att arbeta med rörelse, 

det sitter så naturligt i barnet. Många av pedagogerna vi intervjuat säger sig arbeta 

med rörelse åtminstone en gång i veckan. De hänvisar då till de planerade 

rörelseaktiviteterna. Mini-röris, musikstunder, skogspromenader och samlingar är 

exempel på planerade aktiviteter som pedagogerna nämner. Några säger sig arbeta 

med rörelse i verksamheten varje dag. De pedagogerna syftar då på barnens fria 

lek både inomhus och på förskolans gård. Pedagog 9 beskriver att de brukar ”styra 

upp” spontana lekar ute och att det då handlar om övervakad lek. Pedagog 8 

beskriver hur de vill att deras temaarbete ska prägla hela den dagliga 

verksamheten, de har ett medvetet arbete med rörelse som går att väva in i de 

vardagliga situationerna. Pedagogen i fråga beskriver hur de tre gånger i veckan 

har planerad projekttid. Denne menar att projektet lever hela dagen, det pågår hela 

tiden. Det sträcker sig över hela året och kommer pågå flera år. Pedagog 7 

beskriver hur andra pedagoger som arbetar på samma förskola använder sig av ett 

arbetssätt som kallas för eurytmi. De rörelsesätter t.ex. bokstäver, dikter, tal och 

verser i den dagliga verksamheten. Pedagogen menar att detta arbetssätt sker på 

ett naturligt sätt då vi människor vanligtvis gör detta spontant i vardagen. Dock 

använder sig inte den intervjuade pedagogen av denna metod då hon menar att det 

är valfritt huruvida man vill tillämpa den i barngruppen eller inte. 

Syftet med rörelse 

Det vi har kunnat urskilja från intervjuerna är att många ser en hälsoaspekt med 

rörelse i förskolan. De menar att det är viktigt att barn förstår vikten av att röra på 

sig, att de känner att de mår bra av det och att de får en positiv bild av fysisk 

rörelse inför kommande skolidrott. Det är förskolan som sätter grunden för hur 

barnets inställning till rörelse kommer att se ut i det fortsatta livet. Pedagog 4 

uttrycker en helhetsbild kring hälsan och menar att det inte enbart handlar om 

rörelse för att barnen ska må bra, utan kost och psykisk hälsa har även en stor 

betydelse för hälsan. Flertalet pedagoger i studien lyfter fram olika syften med 

rörelse. En central aspekt verkar vara att barnen ska få möjlighet till att känna 

glädje i rörelse tillsammans med andra. Pedagog 5 svarade följande då vi ställde 

frågan ”vad är ert syfte med rörelseaktiviteter?”: 
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Att de får ha roligt. Förmedla den här glädjen i att röra sig. Vill att barnen 

ska få med sig glädjen för rörelse innan de kommer till skolan så att idrotten 

som ämne kan bli givande. Så att de tror att de kan och att de vill och känna 

att det är roligt att röra sig. 

Rörelse kan även användas som ett hjälpmedel för att utveckla någonting annat. 

De flesta pedagogerna menar att barn genom rörelse kan utveckla deras 

motoriska-, språkliga-, matematiska-, musikaliska- och koncentrationsförmåga 

samt rums- och kroppsuppfattning. Utifrån intervjusvaren tolkar vi det som att 

många av pedagogerna utnyttjar variationen i aktiviteter för att behålla fokus, 

intresset och för att barn lär sig på olika sätt. 

Den sociala aspekten 

I princip alla pedagoger menar att det finns en social aspekt på rörelseaktiviteter. 

När alla pedagoger berättade om hur de arbetar med rörelse visade det sig att 

samtliga aktiviteter de beskrev sker i grupp. Vi tolkar detta som att pedagogerna 

ser rörelseaktiviteter som en viktig social mötesplats. En rörelseaktivitet där flera 

barn deltar ger barnen ett tillfälle till att ha roligt tillsammans. Barnen lär sig 

sociala normer och regler genom gemensamma aktiviteter t.ex. att vänta på sin tur, 

samarbeta och värna om varandra. Pedagog 8 poängterade att många av deras 

barn inte har utvecklat ett verbalt språk så de ser rörelseaktiviteter som en plats 

där barnen kan mötas och uttrycka sig. Utifrån intervjufrågan “vad är ert syfte 

med rörelseaktiviteter i förskolan?” svarade Pedagog 2 ” /…/ Sen också för att ha 

roligt tillsammans. Barnen tycker att det är roligt med olika typer av aktiviteter.” 

Pedagogen i fråga uttryckte aspekten av det sociala i rörelseaktiviteter. Pedagog 3 

är inne på samma sak utifrån frågeställningen och svarar “Tror att det är mycket 

att de får träffas alla 4-åringar från alla avdelningar och göra saker på sin nivå 

allihop. Lite socialt.” Några pedagoger beskriver hur vissa barn kan välja att stå 

vid sidan av en lek och observera de aktiva deltagande barnen. De menar att 

barnen känner sig otrygga eller/och osäkra i situationen till en början, men att de 

flesta barn med tiden närmar sig aktiviteten. Pedagog 4 menar att ”en del barn är 

ganska blyga då blir det inte så stora flängiga rörelser, lite stelare ’som pinnar’ 

innan de tycker att det är kul.” Pedagogen menar då att det kan ta olika lång tid 

och ske på olika sätt beroende på barn och aktivitet. En annan pedagog anser att 

man varken bör pressa barnen till att delta eller berömma dem för deras framsteg.  

Pedagog 7: Man styr inte så mycket, det är meningen att det ska vara fri lek i 

väldigt, väldigt stor utsträckning. /.../ Och då är det ju så himla spännande att 

se att Putte kastar sig ner från vilken höjd som helst men Snutte liksom står 

där och också försöker hoppa men nej, han glider ner sådär ja. Då kan ju inte 

jag vara där och säga “ja nu ska vi hoppa allihopa!” utan verkligen se att titta 

idag så på 47:e dagen så hoppar Snutte efter att ha liksom kanat ned för den 

här hela tiden.  
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Pedagogen menar alltså att barnet ska få känna sin lycka och stolthet inifrån sig 

själv istället för att någon annan ska visa hur barnet ska/bör känna och reagera på 

framsteget. Denne menar att beröm utifrån kan utveckla ett bekräftelsebehov hos 

barnet som medför att barnet söker situationer som kan tillfredsställa någon annan 

istället för sig själv. 

Rörelsens plats i utomhus- och inomhusmiljön 

Uppmaningen “berätta hur du/ni arbetar med rörelseaktiviteter i förskolan” 

resulterade i utförliga svar och många av pedagogerna lyfte då fram hur de ser på 

rörelsen inomhus respektive utomhus. Den dagliga uteleken ska enligt några 

pedagoger medföra att barnen får göra av med “överskottsenergi”. Därmed ska 

barnen, enligt dessa pedagoger, förhoppningsvis kunna koncentrera sig vid 

inomhusaktiviteterna resten av dagen. Pedagog 5 svarade följande på ovanstående 

uppmaning: 

Annars så sitter ju rörelse så spontant i barnen, det är mer att man inomhus 

jobbar med att de inte ska röra sig så mycket, alltså att hejda dem. De vill ju 

springa och röra sig hela tiden och det blir ju lite svårt här inne. Då får man 

hellre se till att man har en utestund varje dag så att de verkligen får röja loss 

och röra sig allt de vill. För det behöver de ju. 

Det är de grovmotoriska rörelserna som framför allt får aktiveras utomhus. Barnen 

tillåts här springa, klättra och göra andra stora, yviga rörelser. Inomhus menar 

pedagogerna att de helst ser att mindre och finmotoriska rörelser kommer till 

uttryck. Där önskas främst stillasittande och relativt tysta aktiviteter som t.ex. 

byggande med olika material, rita, pyssla eller titta i böcker. Vid planerade 

aktiviteter inomhus kan pedagogerna däremot bortse från de oskrivna reglerna om 

hur man bör röra sig på olika platser. Det kan då handla om t.ex. hinderbanor eller 

dans till musik. 

Rörelse utifrån Läroplanen 

Ett fåtal av pedagogerna stödjer sina svar i läroplanen (Lpfö-98). De uttrycker en 

medvetenhet kring läroplanens innehåll och menar att de arbetar med rörelse 

eftersom deras verksamhet grundas i denna, det tillhör deras uppdrag att arbeta 

med rörelse. Pedagog 5 svarade utifrån frågan “har ni någon övergripande 

planering för rörelseaktiviteter i förskolan?” att eftersom det i läroplanen står att 

de ska arbeta med rörelse så är det ett dagligt inslag i deras verksamhet. Detta 

betyder inte att rörelseaktiviteterna nödvändigtvis är planerade. Pedagogen citerar 

även ur läroplanen för att stödja arbetet kring rörelse “Vi ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin motorik, sin koordinationsförmåga, kroppsuppfattning. Samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Det är vår 

uppgift, alltså ett mål.” 
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Ansvarsfördelningen kring rörelseaktiviteter  

Utifrån pedagogernas svar tolkar vi det som att den spontana rörelsen tillsammans 

med barnen framförallt sker utifrån pedagogernas privata intresse. Det innebär att 

det är pedagoger med privat intresse eller specifik utbildning inom området som 

ansvarar för de spontana rörelseaktiviteterna. När vi ställde frågan “är alla 

pedagoger involverade i rörelseaktiviteterna?” svarade pedagoger följande: 

Pedagog 1: Det är fyra personer som har de sakerna. Dels efter intresse men 

sedan också efter kompetens. Vi tar tillvara på kompetenserna som finns i 

huset, men är man jätteintresserad så får man ju också vara med. Intresset 

från pedagogen i aktiviteten är viktigt. 

 

Pedagog 5: Ja det tycker jag. Sedan är vi ju alla olika som personer alla 

pedagoger. Jag älskar ju rörelse själv och då blir det ju kanske att man gör 

mer sådana saker och hittar på mer sådana saker, rörliga saker med barnen. 

Medan andra kanske är mer inriktade på t.ex. skapande. Vi har olika 

inriktningar och det är ju så bra att vi är många och att vi är olika./.../ Vi 

utgår från personers olika kompetenser. 

Om det inte finns något eget intresse för rörelse så är det barn och fritids- 

och/eller förskollärarutbildningen som ger den enda eventuella kunskapen och 

erfarenheten inom området. De planerade rörelseaktiviteterna genomförs antingen 

av fasta ansvariga personer till specifika aktiviteter eller så utgår avdelningen från 

personalens schematurer. I de olika turerna ingår det olika uppgifter och 

aktiviteter, men skillnaden blir att pedagogerna gör dem på olika sätt utifrån 

intresse och förmåga.  Den fria rörelsen menar alla att de har ett gemensamt 

ansvar för. 

Begreppen ’dans’ och ’rörelse’ 

Av intervjuerna framgick det att endast en pedagog uttryckte att de arbetade med 

planerade dansaktiviteter. Vi kan utifrån intervjuerna förstå att begreppen ’dans’ 

och ’rörelse’ är svåra att tolka och definiera. Många av pedagogerna uttryckte en 

osäkerhet kring deras uppfattningar om vad begreppen innebär och därmed även 

en osäkerhet kring om de skiljer på dem eller ej. Pedagogerna kunde till en början 

verka säkra på sitt svar men sedan började de tvivla på sina åsikter eller tvärtom. 

Utifrån intervjufrågan “Vi upplever att många skiljer på begreppen ’dans’ och 

’rörelse’. Hur ser du på det?” avslutade Pedagog 4 sitt svar med “/.../ Fast jag vet 

inte, man kanske ska göra det..?” och uttryckte därmed sin osäkerhet kring svaret. 

Pedagog 6 påbörjade sitt svar på samma fråga med “ /.../ Dans skulle jag koppla 

till... Vad svårt, måste tänka efter.”  

 

Nedan har vi valt att dela upp intervjupersonernas svar i två olika grupper - de 

som skiljer på begreppen och de som inte väljer att göra det.  
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’Dans’ och ’rörelse’ har inte samma innebörd  

De som skiljer på begreppen menar att dans är en del i rörelsebegreppet och 

därmed fungerar som en underkategori. Rörelse är enligt dem ett bredare begrepp 

och inrymmer mer än vad dansen gör. Många ser att man i dansen befinner sig i 

nuet och använder sig av spontana och flytande rörelser. Pedagog 2 menar att det 

finns ett djupare syfte med rörelse än vad det finns med dans. Pedagogen 

exemplifierar med uttrycket “nu ska vi dansa en stund” och menar då att barnet 

flyter omkring lite hur den vill. Vidare beskrivs hur rörelserna ser ut på ett annat 

sätt i dansen än i andra typer av rörelse. Enligt pedagogen så utmärker dansen sig 

med flytande rörelser. När pedagog 9 besvarade frågan kring huruvida man bör 

skilja på begreppen dans och rörelse så menade denne att det finns mycket rörelse 

i dans, men att de ändå inte är samma sak.  

’Dans’ och ’rörelse’ har samma innebörd 

Pedagogerna som inte skiljer på begreppen använder dem synonymt i förskolan. 

De menar att det inte finns någon mening med att skilja dem åt utan det blir vad 

man gör dem till och de båda inbegriper både spontana och planerade aktiviteter. 

Pedagog 4: Nej, jag tycker det är ganska lika. Jag tycker man kan röra sig på 

båda sätt. När man dansar kan det vara styrt ”nu ska vi göra såhär”. Men det 

är ju som en rörelse i dansen så jag vet inte. Jag tycker det hör ihop. Man kan 

dansa sig igenom en rörelselek och man kan röra sig genom en dans. Det är 

ju vad man gör det till. 

Pedagog 10: Nja, att man skiljer på dem det vet jag inte egentligen om det är 

så. Det är ju samma, rörelse är ju… Nu tog jag ju specifikt när vi går till 

skogen. Men dans kan ju vara spontant, idag t.ex. satte vi på musik och vi 

stod och dansade disco i typ 45 minuter. Det är ju rörelse om något. Så det 

tycker jag inte är någon skillnad på. Vi har inget specifikt dans utan det är 

mer spontant. Det tycker jag är rörelse. Dans är rörelse. Dans är en del av 

rörelse. 

Utifrån dessa svar tolkar vi det som att ovanstående pedagoger ser dansen som en 

del i rörelsebegreppet. 

Dans som bortvalt begrepp 

En intressant aspekt i vår studie är att pedagoger väljer att inte använda sig av 

begreppet ’dans’. De väljer istället att i stor utsträckning ersätta ’dans’ med 

begreppet ’rörelse’. Utifrån frågan “vi upplever att många skiljer på begreppen 

’dans’ och ’rörelse’. Hur ser du på det?” svarade pedagog 8 följande: 

Ja, vi har nog också skiljt ganska mycket på de begreppen. För att många 

förknippar dans med någonting att man måste stå och röra sig. En rörelse 

kan vara så mycket mer, de blir lite bredare att kalla det för rörelse än att 
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prata om dans. Och bland barnen har vi märkt att det är det lättare att kalla 

det för rörelse för att ja, de små rörelserna också har betydelse brukar vi 

prata om. Det har inte bara att göra med dans. /.../ Vi kör både dans och 

rörelse, så att vi breddar på begreppet helt enkelt. 

Ovanstående pedagog uttryckte en tydlig medvetenhet om varför de valt att 

använda sig av begreppet ’rörelse’ istället för ’dans’. Pedagogen lyfte fram 

samhällssynen på begreppet ’dans’ och menar att många, både barn och vuxna, 

har många förutfattade meningar kring vad dans ’är’ eller ’ska vara’. 

Oplanerade aktiviteter 

Det var endast en pedagog i studien som uttryckte ett avståndstagande till 

planerade rörelseaktiviteter. Även om pedagogerna inte såg sig arbeta med 

planerad rörelse uttryckte de aldrig något motstånd till att arbeta med planerad 

rörelse. Pedagog 7 uttryckte däremot att denne inte vill planera aktiviteter för 

barnen då personen i fråga anser att dessa kan “tämja” barnen. Vidare beskrev 

pedagogen: 

/.../ ibland skuttar de jätte mycket och då börjar jag att sjunga och då blir det 

jätte kul alltså “alla kan vi hoppa, hoppa, hoppa” och de hoppar och hoppar 

så att hela huset hoppar “alla kan vi krypa, krypa, krypa” och ja sådär. Men 

för mig, jag gör saker spontant och så sen kommer jag inte ihåg nästa dag 

vad jag gjorde igår men.  

Pedagogen menade att barn ska hitta egna vägar att öva saker på, då människan av 

naturen lär sig själv och utvecklas med tiden. Man måste ge barn tid och inte 

skynda på dem i sin utveckling. Denna pedagog genomför aktiviteter spontant och 

utgår då från barnens intresse och behov för stunden. 

Möjlighet till rörelse 

Några av intervjupersonerna påpekade att vissa ramfaktorer påverkar deras 

möjligheter till rörelseaktivitet. En faktor som de nämnde är tillgång till lämpliga 

lokaler. Både inomhus- och utomhusmiljön kan begränsa barnen i deras 

rörelselekar. Pedagog 4 beskrev hur hen tycker att det är synd att de ”finmotoriska 

inomhusaktiviteterna” även har flyttats ut. Barnen tar pennor, papper, pärlor, spel 

osv. med sig ut till förskolans gård och går därmed miste om de grovmotoriska 

rörelserna som annars ofta är en naturlig del i uteleken. En del av förskolorna har 

tillgång till en närliggande skolas gymnastiksal. Pedagog 9 beskrev att de försöker 

att vara i en gymnastiksal som de har tillgång till så mycket som möjligt. Dock är 

det en skola som rår om den så förskolan får endast nyttja den de tider skolan inte 

använder sig av den. Pedagog 3 belyste deras brist på rörelseanpassade 

inomhuslokaler genom att uttrycka sig på följande sätt: “det handlar ju också 

mycket om vad man har för tillgång till bra lokaler. Vissa förskolor har ju 

rörelserum, det har inte vi.”. Dock har den förskolan tillgång till en gymnastiksal 
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ibland. Vi tolkar utifrån intervjuerna att detta inte sker särskilt ofta. Personalens 

brist på utbildning/intresse inom området menar några pedagoger kan vara en 

annan bidragande faktor till varför man inte har lika mycket rörelse i förskolan 

som man kanske önskar. Den utbildning som oftast beskrivs är den som de har fått 

i förskollärarutbildningen. Pedagog 2 beskrev följande när vi ställer frågan om 

huruvida pedagogerna som är involverade i rörelseaktiviteterna har någon 

utbildning/förkunskaper/privat intresse inom området: “inget speciellt intresse 

eller utbildning på vår avdelning. Bara det vi fått med oss i utbildningen.” 

Sammanfattning av resultat  

I vår studie intervjuade vi pedagoger som arbetar på förskolor med både uttalade 

profiler samt pedagoger på förskolor utan någon uttalad profil. Samtliga förskolor 

i vår studie arbetade med rörelse, men det skiljde sig i vilken grad aktiviteterna 

var planerade eller ej. Det visade sig att förskolan som var Reggio Emilia-

inspirerad samt förskolan med estetisk profil var de som arbetar mest med 

planerade rörelseaktiviteter. Förskolorna i studien arbetade med rörelse på olika 

sätt, exempel på aktiviteter kunde vara musikverkstäder, gymnastikpass, 

skogspromenader och rörelse till tal. Vissa har även ett övergripande temaarbete 

kring hälsa och rörelse. Pedagogerna skiljde på hur rörelser bör se ut då barnen 

vistas inom- respektive utomhus. Inomhus bör de finmotoriska rörelserna komma 

till uttryck medan de ansåg att de grovmotoriska rörelserna passar bättre utomhus. 

Något som framkom i intervjuerna var att pedagogerna uttryckte ett behov av 

anpassade miljöer för grovmotoriska rörelser inomhus. En del av förskolorna hade 

tillgång till en närliggande gymnastiksal, i de andra fallen fick utomhusmiljön stå 

för barnens möjlighet till att utöva de grovmotoriska rörelserna. Både vid besöken 

i gymnastiksal eller utomhusleken kunde pedagogerna “styra upp” aktiviteter i 

stunden, men det kunde även ibland finnas en bakomliggande planering vid dessa 

aktiviteter. Pedagogernas olika syften med rörelse påverkade hur aktiviteterna såg 

ut. De flesta pedagogerna nämnde att barnen skulle känna glädje i och inför 

rörelseaktiviteter, att de skulle känna att de mår bra av att röra på sig. Det 

framkom även att många av pedagogerna använder rörelse som hjälpmedel för att 

utveckla något annat område som t.ex. samarbete eller den språkliga förmågan. 

Samtliga pedagoger i studien såg rörelseaktiviteter som något socialt som sker i 

grupp. Vi kunde se att det skiljde sig mellan vad pedagogerna hade för 

förkunskaper inom området. Det visade sig att pedagogerna som höll i 

rörelseaktiviteter i hög grad var utsedda till att hålla dessa på grund av deras 

intresse eller utbildning. I intervjuerna framkom det att pedagogerna såg lite olika 

på begreppen ‘dans’ och ‘rörelse’, vissa valde att skilja på dem medan andra 

tyckte att det var samma sak. Många av dem hade svårt att definiera begreppen 

och uttryckte en osäkerhet i deras svar. 
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Diskussion och analys 

I detta avsnitt kommer vi analysera, tolka och diskutera vårt resultat med 

anknytning till syftet, frågeställningarna och litteraturen från 

litteraturgenomgången. Vi kommer att reflektera kring vilka slutsatser vi kan dra 

utifrån vår studie. Eventuella negativa resultat och brister i undersökningen 

kommer även att redovisas. 

Metoddiskussion 

Vi var medvetna om att det förmodligen skulle vara de pedagoger som är 

intresserade av vårt studieområde som var villiga att ställa upp på en intervju. 

Detta medför att vi inte har fått en helt rättvis bild då de pedagoger/förskolor som 

inte arbetar aktivt med rörelseaktiviteter i stor grad inte var villiga att ställa upp. 

Detta tyckte vi var synd då vi hade velat få en så sanningsenlig bild av 

förskoleverksamheten som möjligt. Eftersom det framförallt var de 

rörelseintresserade pedagogerna som ställde upp i våra intervjuer så kan vi inte 

dra några generella slutsatser. Då vår studie endast genomfördes i två mellanstora 

städer i Norrland kan vi heller inte dra slutsatsen att vårt resultat stämmer 

överrens med förskolor i hela Sverige.  

 

I en större studie hade vi kompletterat med observationer samt samlat empiri från 

fler delar av landet. Detta för att se om de intervjusvar vi fått stämmer överens 

med hur det verkligen ser ut, samt för att få en tydligare bild för hur det kan se ut 

rent praktiskt.  

 

Vid bearbetningen av våra intervjuer insåg vi att många pedagoger belyste 

avsaknaden av lämpliga lokaler och deras möjlighet till rörelse. Vi fann detta 

intressant och betydelsefullt för vår studies resultat då det påverkar pedagogernas 

arbetssätt. Nu i efterhand skulle vi ha valt att ha med denna aspekt i våra 

intervjufrågor för att få en mer generell bild då samtliga pedagoger hade fått chans 

till att uttrycka deras tankar kring detta. 

Vi valde att utgå från att pedagogerna skulle känna sig så bekväma som möjligt 

vid intervjutillfällena. Därför genomfördes de flesta intervjuerna på deras 

arbetsplatser, med undantag från de som själva valde att vi skulle ses någon 

annanstans. Nackdelen med att vi träffade pedagogerna ute på förskolorna var att 

de flesta inte hade någon passande lokal för samtal. Det uppkom ett flertal 

störningsmoment under genomförandena av intervjuerna, så som andra pedagoger 

som kom in och avbröt. Flera av pedagogerna hade inte avsatt nog med tid eller så 

lämnade de barngruppen även fast de inte hade rast. Vi upplevde i dessa fall att 

pedagogerna kändes stressade. Detta kan ha bidragit till att vissa pedagoger inte 

svarade så utförligt som de annars kanske hade kunnat göra. För att undvika de 

störningsmoment som uppkom under några av pedagogernas intervjuer skulle vi 



 

33 

 

ha kunnat bestämt möte på universitetet, där vi hade kunnat boka ett grupprum. 

Dock tror vi att färre pedagoger hade ställt upp på intervjuer då det tar mer tid och 

energi för dem att ta sig till universitetet till skillnad från om vi kom till deras 

arbetsplats. 

Pedagogers intresse för och inställning till rörelse 

Genom våra intervjuer kunde vi se att förskolan med estetisk profil och den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan verkade ha ett medvetet förhållningssätt till 

rörelse. Båda förskolorna arbetade med flera olika estetiska områden. En del i 

dessa områden var just rörelseaktiviteter. Pedagogerna vi intervjuade på dessa 

förskolor visade med en självsäkerhet för vilka aktiviteter de tyckte involverade 

rörelse. Alla tre pedagogerna var på det klara med hur de arbetade med rörelse, de 

berättade om och beskrev utförligt en rad olika aktiviteter inom rörelseområdet. 

Detta var inte lika självklart för de andra i studien. På de förskolorna som inte 

hade någon uttalad profil eller som hade någon annan profil var det lite olika hur 

mycket det arbetade med rörelseaktiviteter. Vår uppfattning är att det då främst 

beror på pedagogernas intresse eller utbildning i området. Som vi nämnt tidigare 

har vi uppfattat att det är pedagoger med kunskap, intresse och eller utbildning 

inom rörelse-området som har valt att ställa upp i våra intervjuer. Men hur ser det 

ut på förskolorna där ingen av pedagogerna har någon form av intresse av 

rörelseaktiviteter? Vi tänker att om det inte finns någon pedagog som på något vis 

är engagerad i ett specifikt område, i detta fall rörelse, faller den planerade biten 

lättare bort eller får i alla fall inte någon betydande plats i verksamheten.  

 

Som vi tidigare nämnt har det skett en förändring i vilken grad vi svenskar rör på 

oss i vardagen. Generellt sett har vi blivit mindre aktiva i och med alla hjälpmedel 

som finns att tillgå. Ericsson (2005) påpekar att denna allt mer rörelsefattiga miljö 

får konsekvenser. Författaren menar att forskare, läkare, lärare och föräldrar 

uppvisar en oro för barnens hälsa då stillasittande kan bidra till övervikt, diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt benskörhet. Utvecklingen och attitydförändringen i 

det samhälle som dagens barn växer upp i verkar fortsätta åt samma håll. I och 

med detta tänker vi att nästa generations förskollärare kan komma att ha ännu 

mindre intresse för rörelse. Detta ser vi som en fara då vi i vår studie sett att 

rörelseaktiviteter i förskolan i stor grad sker utifrån pedagogernas intresse för 

området. Vi anser att det är märkligt att rörelsen inte har en självklar och 

betydande plats i alla förskolor då vi tänker likt Dessen (1990) att rörelse inte 

enbart ska ses utifrån en hälsoaspekt utan ett barn som är fysisk aktivt utvecklas 

på alla plan. I rörelseaktiviteter utvecklas barnet till kropp och själ både fysiskt 

och psykiskt, tanke- och känslomässigt. 

 

I Lpfö -98 kan vi bland annat läsa om att förskollärare ska arbeta med att utveckla 

barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Förskolan ska 

även sträva efter att barnen skapar en förståelse över vikten av god hälsa och 
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välbefinnande. Detta lär de sig bland annat genom praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekter. Rörelse är alltså väldigt viktigt för barn som befinner sig i 

förskoleåldern (Skolverket, 2010). Det är viktigt att det finns med olika aspekter 

av rörelse i förskolans läroplan, dock talar den inte om hur och i vilken 

utsträckning detta ska ske, det är alltså tolkningsbart av pedagogerna. Än en gång 

kan vi tydligt se vikten av pedagogernas personliga engagemang inom olika 

områden.  

 

Iwarsson (2012) förklarar i sitt öppna brev till utbildningsministern Jan Björklund  

att hon anser att rörelse bör ses som ett pedagogiskt verktyg och menar därmed att 

lärarutbildningen ska ge studenter kunskap om detta. Detta skulle leda till att 

studenterna får inspiration och ökad kunskap om hur de kan få barn att utveckla 

en positiv inställning till rörelse. Iwarsson (2012) menar även att rörelse bör få en 

tydlig plats i läroplanen och beskriver att “då kan förskole- och skolledningar bli 

bättre på att ha med rörelse i den dagliga verksamheten – inte bara på utflykter 

eller idrottslektioner.” Vi håller med Iwarsson (2012) om att rörelse bör få en 

tydligare plats i läroplanen, men samtidigt tror vi att det krävs mer än så för att 

rörelsen ska få en större betydande del i verksamheten. Som det ser ut nu innebär det 

inte att områdena som finns med i strävansmålen behandlas under den obligatoriska 

delen i förskollärarutbildningen. Vi tänker likt Dessen (1990) att förskolan har fått 

ett större ansvar för barns uppväxt och därmed även deras uppfostran eftersom 

dagens barn spenderar mer tid på förskolan än de gjorde förr. Det innebär att vi i 

förskolans verksamhet har ett allt större ansvar för barns välbefinnande där 

rörelsen är en självklar del för oss. Även om förskolans ansvar har växt så måste 

vi komma ihåg att vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnens uppväxt och 

uppfostran. Därför är det viktigt att samhällssynen i stort förändras för området 

rörelse då det enligt studien är det privata intresset som avgör rörelsens prioritet. 

Vi tänker att detta gäller både i förskolan och i hemmet. 

Jämlik förskola? 

Då förskolorna i vår studie arbetar så olika kring rörelseaktiviteter tänker vi att det 

inte bara rör detta område utan att det ser olika ut på dessa förskolor även inom 

verksamheternas andra delar. Eftersom Lpfö -98 (Skolverket, 2010) inte 

innehåller några uppnåendemål utan endast strävansmål innebär det att 

pedagogerna själva kan bestämma hur pass mycket de vill arbeta med varje 

område. Detta bidrar till att vissa områden kan få högre prioritet beroende på 

pedagogernas syn på vad som är viktigt för barns lärande och välmående. Vi anser 

att verksamheten inte bör baseras på enskilda personers åsikter och intressen. Det 

är bra att man på förskolor tar tillvara på pedagogernas olika kompetenser, men 

om man endast gör det är det lätt att man missar vissa områden. En annan 

anledning som bidrar till ojämlikheten i förskolorna är personalens olika 

utbildningsnivåer. Barnskötare har en mer grundläggande utbildning medan 

förskollärarutbildningen ger mer djup och bredd då man ska ha ett pedagogiskt 
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och reflekterande förhållningssätt. Några pedagoger i vår studie beskrev hur 

aktiviteterna i verksamheten planerades och genomfördes av de pedagoger som 

hade kompetens inom respektive område. De erfarenheter pedagogerna hade inom 

rörelse hade de tillägnat sig antingen genom en valbar (ej obligatorisk) kurs i 

förskollärarutbildningen eller genom ett privat intresse. Som vi tidigare nämnt 

menar Dessen (1990) att förskolan har fått en större plats i barnens vardag. Detta 

medför att förskolan har fått ett större ansvar för att ge barnen möjlighet till att 

vara fysiskt aktiva. Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att fysisk aktivitet bidrar 

till att barn trivs och utvecklas och är därmed en betydande faktor till en lyckad 

skolverksamhet. Vi anser att det i förskollärarutbildningen bör ingå alla de olika 

delar som Lpfö - 98 (Skolverket, 2010) tar upp för att alla pedagoger ska ha 

professionella kunskaper och erfarenheter inom alla områden. Detta skulle 

förtydliga vad förskollärares uppdrag innebär. 

 

Det skiljer sig stort huruvida förskolan närmar sig målen i de olika områdena. De 

arbetar då på olika sätt och i olika stor utsträckning med t.ex. musik, teknik och 

utomhuspedagogik. I vår studie kunde vi se att arbetssätten och val av aktiviteter 

skilde sig markant från förskola till förskola. Vissa föredrog spontana aktiviteter 

medan andra genomförde planerade aktiviteter i högre grad. Vi uppfattar det som 

att pedagoger/förskolor som planerar rörelseaktiviteter oftare har ett mer medvetet 

och utarbetat syfte med dessa. I och med att verksamheternas innehåll ser så olika 

ut bidrar detta till att barnen får med sig skilda erfarenheter från förskoletiden, det 

är ur detta perspektiv en ojämlik förskola i Sverige. Vår intention är inte att säga 

att någon verksamhet är bättre eller sämre, bara att visa på att det kan se väldigt 

olika ut. En fördel med detta är att om man som förälder, i en större stad i Sverige, 

har ett specifikt intresse eller förhållningssätt finns det ofta en förskola som 

matchar det. Bor man däremot i ett mindre samhälle har man förmodligen inte 

samma tillgång till förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Nackdelen blir 

då att man är ‘tvungen’ till att ta det som erbjuds just där och då, oavsett om man 

känner att det passar en eller inte.  

Aktiviteter inom- och utomhus 

Utifrån intervjuerna kunde vi se att pedagogerna har en bestämd bild över vilka 

rörelser som är lämpliga inomhus respektive utomhus. Vid utomhusaktiviteterna 

ser barnens rörelsemöjligheter ut på ett helt annat sätt än vad de gör vid 

inomhusaktiviteterna. Utomhus får barnens grovmotoriska rörelser komma till 

uttryck, där tillåts barnen att springa, klättra och göra stora yviga rörelser. Några 

av pedagogerna menar att det är i utomhuslekarna som barnen får göra av med 

överskottsenergi. Denna aspekt anser vi visar på att de grovmotoriska rörelserna 

ofta är ett avbrott från de finmotoriska rörelserna. Inomhus får barnen främst 

använda sig av finmotoriska rörelser och aktiviteter där de sitter stilla och 

koncentrerar sig. Pedagogerna föredrar här aktiviteter där barnen läser böcker, 

ritar eller bygger med lego framför lekar där barnen använder sig av kroppen som 
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exempelvis leka ‘kull’ eller spela fotboll. Vi upplever att pedagogerna ser dessa 

finmotoriska rörelser som viktigare än de grovmotoriska rörelserna och att det 

även är dem som premieras till största del. Dock menar vi inte att barnen ser saken 

på samma sätt. Langlo Jagtøien et al. (2000) beskriver att rörelselekar är en vanlig 

och naturlig del i barns vardag. De menar att barn rör sig snabbt fram i tillvaron - 

det är sällan de går, utan de springer och hoppar. Detta skiljer sig dock från barn 

till barn då de har olika behov och intressen. I och med detta kan pedagogernas 

bild av att de grovmotoriska utomhuslekarna är ett avbrott i de finmotoriska 

inomhusaktiviteterna se helt annorlunda ut ur barns perspektiv. Vi förstår att 

pedagogerna kan ha denna bild eftersom dagens skola enligt oss prioriterar 

teoretisk kunskap framför praktisk. Samtidigt kan vi även förstå varför 

finmotoriska aktiviteter är att föredra inomhus då vi menar att det är ett faktum att 

barngrupperna är stora och att det inte behövs mycket för att miljön ska upplevas 

högljudd och rörig. Vi tolkar det som att pedagogerna tycker att grovmotoriska 

rörelselekar skapar en rörig och ohållbar inomhusmiljö. För att få kontroll över 

situationerna inomhus begränsar de därför barnen i deras rörelser. En av 

pedagogerna beskrev hur hon tyckte att det var synd att barnen alltmer tar med sig 

de traditionella inomhusaktiviteterna ut. Barnen tar på så sätt de finmotoriska 

aktiviteterna med sig ut till utomhusleken och därmed kan de gå miste om lekar 

där grovmotoriska rörelser kan komma till uttryck. Vi drar då slutsatsen att vissa 

barn kan begränsas i sin grovmotoriska utveckling då de inte får möjlighet att 

träna upp den varken inomhus och i vissa fall inte heller utomhus.  Men att barn 

på vissa förskolor tar med sig de finmotoriska aktiviteterna ut anser vi inte 

nödvändigtvis behöver vara någonting negativt. Är förskollärarna medvetna om 

denna risk så kan de t.ex. välja att vara ute längre perioder eller flera gånger per 

dag för att tillgodose både barnens fin- och grovmotorik. Med utomhuspedagogik 

i åtanke så får barnen möjlighet att ta med sig de traditionella finmotoriska 

inomhusaktiviteterna med sig ut i naturen. Detta arbetssätt ska bredda barnens 

tankesätt och lärande. Variationen gör att fler barn kan tillägna sig kunskap då alla 

barn lär på olika sätt.  

Pedagogerna i vår studie gör alltså en tydlig skillnad mellan inom- och 

utomhusmiljön. Dock går pedagogerna ifrån bilden av vad som är lämpliga 

aktiviteter inomhus om det finns lokaler som är anpassade för rörelse. Några av 

förskolorna har tillgång till en närliggande gymnastiksal. När de vistas där får 

barnens grovmotoriska rörelser komma till uttryck. Dock tolkar vi det som att 

besöken till gymnastiksalarna inte sker särskilt ofta. Det är många förskolor som 

inte ens har tillgång till någon gymnastiksal och dessutom har trånga lokaler. Vår 

fråga blir då hur barnens motoriska utveckling påverkas av detta? Risken vi ser 

med detta är att barnen på dessa förskolor inte får lika stor möjlighet till de större, 

grovmotoriska rörelserna. Dock har de förmodligen en utegård som går att nyttja i 

detta syfte. Det gäller här, som med så mycket annat, att personalen är medvetna 

om vad förskolan har för brister och sedan försöka väga upp dem på andra sätt. Vi 

menar att man som pedagog i förskolans verksamhet bör ha inställningen att man 
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tillsammans försöker göra det bästa av situationen. 

 

Om barnen inte tillåts använda sig av sina grovmotoriska rörelser inomhus så är 

det barnets aktiviteter utomhus som ska ge dem möjlighet till att utveckla dessa. 

Dock är det inte en självklarhet att barnet självmant väljer de grovmotoriska 

lekarna. Som Langlo Jagtøien et al. (2000) beskriver tillägnar barn sig erfarenheter 

inom fysiska rörelselekar eller andra fysiska aktiviteter genom att aktivt delta. Om 

pedagogerna endast arbetar med spontan rörelse tillsammans med barnen så ser vi 

en risk att några barn väljer att avstå från rörelseaktiviteter om de känner sig 

osäkra i dessa situationer. Vi menar att detta skapar en ond cirkel för barn med 

omogen motorik då de själva kan avstå från rörelseaktiviteter men även bli 

uteslutna från kamraters lekar. I och med denna onda cirkel utvecklas en negativ 

inställning till rörelseaktiviteter och i förlängningen även en mindre aktiv livsstil. 

Ericsson (2000) beskriver områden som påverkas när barn har bristande motorik. 

Författaren menar dels att barnets personlighet utvecklas i fysiska 

rörelseaktiviteter men belyser även just hur bristande motorik kan påverka barns 

sociala status. Barn med bristande motorik får sällan vara med i fysiska 

rörelselekar men det kan också vara så att de själva undviker dessa. I och med 

detta påverkas barnet i sin sociala utveckling. Ericsson (2000) menar att samspelet 

ger social träning, utvecklad förmåga till att samarbeta och förståelse för sociala 

koder. Går barnet miste om detta bidrar till att denne utvecklar en bristande 

självkänsla, som i sin tur kan göra så att barnet undviker rörelselekar. Barnet får 

därmed ännu mindre möjlighet till att utveckla sin motorik. I vår studie beskrev 

några pedagoger vikten av att tidigt få en positiv inställning till rörelse. Vi menar 

att detta visar på att pedagogerna i fråga är medvetna om att det finns en risk till 

att barn kan hamna i negativa mönster då det gäller rörelse. Även om pedagogerna 

uttrycker en medvetenhet om vikten av att barnen skapar sig en positiv bild till 

rörelse har det framgått i studien att flera av förskolorna inte arbetar med planerad 

rörelse utan överlåter de grovmotoriska rörelserna till den fria uteleken. 

Syften med rörelseaktiviteter 

Att rörelse är viktigt för barnens utveckling är något som alla pedagoger var 

överens om. Dock lyftes olika aspekter fram till varför barnen behöver rörelse. Då 

man har olika syften med en aktivitet belyses olika delar av aktiviteten beroende 

på ens syfte. Vem bestämmer då vad syftet är för en aktivitet? Det framgick inte 

helt tydligt i våra intervjuer vem som hade bestämt vad syftet med en aktivitet 

skulle vara, vi har fått uppfattningen om att det vid olika tillfällen görs på olika 

sätt. Ibland kan en av pedagogerna i arbetslaget fått/tagit på sig en uppgift med en 

specifik aktivitet, då kan denne bestämma syftet för just den aktiviteten för den 

gången. Vid planering av vad man ska ha för aktiviteter på avdelningen och hur 

dessa ska genomföras bestämmer ofta arbetslaget tillsammans vad syftet med 

aktiviteterna ska vara. Vid planering av aktiviteter där hela huset ska ingå finns 

oftast en särskild tillsatt grupp som ansvarar för dessa och då bestämmer oftast de 
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syftena med dessa. Vad spelar det då för roll vem som bestämmer syftet? Dessen 

(1990) poängterar att barn utvecklas på flera områden samtidigt vid en aktivitet 

och faktorer som individerna och miljön kring barnet spelar en betydande roll för 

upplevelsen. Det innebär enligt oss att ifall en och samma person alltid bestämmer 

syftet med en avdelnings aktiviteter finns risken att man ‘snöar in sig’ på ett 

område och därmed missar andra aspekter gällande syften. Ett exempel kan vara 

att en pedagog tycker att det är väldigt viktigt att barnen lär sig skriva och läsa så 

tidigt som möjligt. Denne kan då ha detta som syfte i både musiken, bilden, 

dansen, byggandet och missar då att fokusera på andra delar så som den sociala, 

den matematiska och den motoriska aspekten. Vi menar därför att det är viktigt att 

man samtalar och diskuterar i arbetslaget och att man är medveten om att få med 

olika delar, för som tidigare nämnt så kan aktiviteterna se olika ut beroende på vad 

syftet är. 

Arbete utifrån läroplaner 

Utifrån intervjun med Pedagog 7 som arbetar på en Waldorf-förskola såg vi en 

stor skillnad på både arbetssätt och synsätt gällande rörelse. Det var väldigt 

intressant att ta del av det förhållningssätt och de tankar kring arbetet i förskolan 

som Pedagog 7 hade. Vi började automatiskt fundera på hur hennes arbete 

stämmer överens med Lpfö -98 (Skolverket, 2010) gällande synen på lärande och 

utveckling. Waldorf har som tidigare nämnt en egen läroplan som de arbetar 

utifrån, En väg till frihet (Waldorfskolefederationen, 2007). Denna skiljer sig mot 

Lpfö -98 (Skolverket, 2010) på vissa plan men samtidigt utgår den från skollagen. 

Tidigare diskuterade vi huruvida Sveriges förskolor ser jämlika ut. Vi kom fram 

till att pedagogers utbildning är en faktor som bidrar till ojämlikhet. Detta gäller 

även i detta fall då Pedagog 7 har studerat en annan utbildning än 

förskollärarutbildningen och dessutom arbetar mot en helt annan läroplan. Hur 

påverkas samhället av detta i stort? Är det till en fördel eller nackdel att det finns 

olika vägar att gå när det kommer till utbildning? Som vi ser det är det positivt att 

det finns en bredd, samtidigt anser vi att två stycken läroplaner med olika 

förhållningssätt till barns lärande och utveckling bidrar till en ojämlik förskola. Vi 

reagerade på pedagogens uttalande om att man inte bör pressa barnen till att delta 

i aktiviteter och inte heller berömma barnet efter en prestation. Vi tolkar detta som 

att pedagogen i fråga anser att uppmuntran och bekräftelse av barns framsteg är 

olämpligt. Därmed utmanas inte barnen i sin utveckling och sitt lärande. Detta 

synsätt skiljer sig mot vad Lpfö -98 (Skolverket, 2010:13) förespråkar: 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen… 

 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper,      
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- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, 

 

- får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, 

 

- stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling. 

Lpfö -98 (Skolverket, 2010) grundar sig i det sociokulturella perspektivet. I 

läroplanen (Skolverket, 2010:9) beskrivs det att “Lärandet ska baseras på såväl på 

samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen 

ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” Vi kopplar detta till 

Vygotskijs (1978) teori om ‘den proximala utvecklingszonen’ som beskriver hur 

barnet hjälp av andra personer i sin omgivning kan klara av någonting som denne 

inte skulle behärska på egen hand. I sociala samspel kan vi bredda och fördjupa 

både vår intellektuella och praktiska kunskap.  

 

Anledningen till varför pedagogen anser att man inte bör berömma barnet efter en 

prestation är för att barnet ska känna lycka och stolthet inifrån sig själv istället för 

att någon ska visa hur denna bör känna och reagera för framsteget. Denne menar 

att beröm utifrån kan utveckla ett bekräftelsebehov hos barnet som gör att denne 

söker situationer som ska tillfredsställa någon annan istället för sig själv. Vi 

tycker att det finns en god tanke bakom detta synsätt, dock menar vi att barn 

behöver få bekräftelse och beröm. Enligt oss bidrar bekräftelse och beröm till en 

bättre självkänsla och ökat självförtroende. Uppmuntran från oss vuxna gör så att 

barnet utmanas, vilket i sin tur leder till lärande och utveckling. Enligt Dessen 

(1990) följer barnets utveckling en viss ordning. Varje steg bygger på att barnet 

klarar av det föregående steget, därför är det viktigt att denne inte hoppar över 

något steg i utvecklingen. Hur länge barnet befinner sig i de olika stadierna skiljer 

sig. Vi menar utifrån detta att om barnet inte får yttre stimulans finns risken att 

barnet hämmas i sin utveckling. Dessen (1990) förklarar att vissa områden kan 

vara mer framträdande under vissa perioder. Vi tänker att om barnet har ett 

specifikt intresseområde så kan utebliven uppmuntran bidra till att barnet går 

miste om att upptäcka andra områden. Ericsson (2000) menar att om 

intresseområdet inte inrymmer någon motorisk träning så bidrar det till att barnet 

får en omogen motorik. För att detta ska undvikas behövs yttre stimulans för att 

barnet ska få möjlighet till att träna upp sin motorik. Om barnet inte är nyfiken på 

andra områden blir världen på så vis begränsad och smal i sin helhet. Langlo 

Jagtøien et al. (2000) beskriver att faktorer som miljön, psykiska och fysiska 

faktorer påverkar hur snabbt och på vilket sätt barnet går igenom utvecklingens 

olika stadier. Vi tolkar detta som att uppmuntran och beröm spelar roll för barnets 

utveckling. Dock menar vi inte att barnet ska överösas med beröm och 

bekräftelse, det är en hårfin gräns. Precis som Pedagog 7 beskrev så tycker vi att 

det är viktigt att barnen även får känna glädje och stolthet inifrån sig själv.  

Begreppen ’dans’ och ’rörelse’ 
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Komplexiteten vi beskrev i inledningen angående dans i förhållande till rörelse 

bekräftades ytterligare i och med vår studies resultat. De visade sig att de flesta av 

pedagogerna hade svårt att definiera begreppen och vi upplevde området som 

oreflekterat. Vi valde att dela upp pedagogernas åsikter i två kategorier - de som 

vill skilja på begreppen ‘dans’ och ‘rörelse’ samt de som inte gör det. Även om 

pedagogerna sade sig tillhöra någon av dessa kategorier kunde vi i vissa fall 

urskilja att svaren kunde passa in under båda synsätten. Detta anser vi styrker vår 

bild av begreppens komplexitet. Studien visar att pedagogerna har väldigt skilda 

uppfattningar om dansaktiviteter. En av pedagogerna menar att dansen är en styrd 

aktivitet där barnen ska röra sig på ett visst sätt utifrån instruktioner. Vi tolkar 

detta som att pedagogen kopplar dans till exempelvis dansklasser. De pedagoger 

som ser dansen som något fritt menar att barnen ‘flyter omkring’ och att det kan 

ske väldigt spontant. Denna bild känner vi igen från våra VFU perioder samt när 

vi har vikarierat ute på olika förskolor. Dansen sker då ofta spontant där barnen 

får dansa fritt till musik som en pedagog har satt igång. En av pedagogerna 

beskrev hur de har valt bort begreppet ’dans’ på grund av förutfattade meningar 

som finns om vad som räknas till dans. Denne beskriver följande: 

Många förknippar dans med någonting att man måste stå och röra sig. En 

rörelse kan vara så mycket mer, de blir lite bredare att kalla det för rörelse än 

att prata om dans. Och bland barnen har vi märkt att det är det lättare att 

kalla det för rörelse för att ja, de små rörelserna också har betydelse brukar 

vi prata om. Det har inte bara att göra med dans. 

Pedagogen ovan menar att både barn och vuxna har många förutfattade meningar 

kring vad dans ’är’ eller ’ska vara’. Därmed har de medvetet har valt att använda 

sig av begreppet ’rörelse’ istället för ’dans’. Vi förstår hur pedagogen tänker och 

upplever att många andra har samma syn på begreppet. Dock anser vi att genom 

att man väljer bort dansen som begrepp förstärker man den smala schablonbilden 

om vad dans innefattar. Man kan enligt oss istället använda sig av begreppet 

‘dans’ för att visa på vad dans kan vara och därmed bredda samhällets syn på dans 

i förskolan. Den samhällssyn som pedagogen lyfter fram kring dansen har 

förmodligen att göra med att dansen inte har någon självklar plats i vår kultur, 

vilket Lindqvist (2010) tar upp i sin avhandling. Hon lyfter även fram bristen på 

svensk forskning kring dans i skolan. Detta gör enligt oss att dansaktiviteter inte 

får någon självklar plats i förskolan då det är svårt att argumentera kring vad det 

är och varför det bör genomföras. Styrke (2010) beskriver i sin avhandling att 

dansen heller inte är ett aktuellt ämne inom debatter och att det saknas 

dokumentation som rör dans. Det visade sig att endast en pedagog av de tio som 

vi intervjuade uttryckte att de arbetade med planerade dansaktiviteter. Eftersom 

det var några som valde att inte skilja på begreppen ‘dans’ och ‘rörelse’ blir det 

svårt för oss att dra någon slutsats kring eventuella planerade dansaktiviteter då vi 

inte ställde någon intervjufråga som behandlade huruvida de arbetar med just dans 

i verksamheten. 
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Fortsatt forskning 

Ifall vi hade forskat vidare skulle det vara intressant att djupare undersöka hur 

pedagoger väljer bort ’dans’ som begrepp i förskolan. Vi skulle då i 

litteraturstudien fördjupat oss i samhällets syn på begreppet samt göra intervjuer 

med pedagoger verksamma i förskolan för att få en djupare förståelse över varför 

begreppet ’dans’ i vissa fall medvetet inte används. 
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Övriga källor 

Bildförteckning 

Bild 

1. Imsen, Gunn (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. 

Lund: Studentlitteratur. Fig. 11.3, s. 3



 

 

Bilagor 

Bilaga1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

- Man/kvinna? 

- Ålder? 

- Vad har du för utbildning? 

- Examensår? 

- Förskolans profil? 

- Är förskolan kommunal eller privat? 

Intervjufrågor: 

- Har ni någon övergripande planering för rörelseaktiviteter i förskolan/på 

avdelningen? 

- Hur ofta arbetar ni med rörelseaktiviteter? 

- Berätta hur du/ni arbetar med rörelse i förskolan! 

- Vad är ert syfte med rörelseaktiviteter? 

- Är alla pedagoger involverade i rörelseaktiviteter? Varför? Varför inte? 

- Har du/den pedagog som är involverad i rörelseaktiviteterna någon 

utbildning/förkunskaper/intresse inom det här området? 

- Vi upplever att många skiljer på begreppen dans och rörelse. Hur ser du 

på det? 

 

 


