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Sammandrag 

Examensarbetet behandlar små barns kommunikation med omvärlden. Barnen 

kommunicerar i hög grad via kroppsrörelser. Syftet med arbetet är att belysa vikten av 

att de vuxna uppfattar, tolkar och bemöter barnets kroppsspråk. Bemötandet formar 

barnets uppfattning om sig själv och får, enligt den forskning jag stödjer mig på i 

föreliggande arbete, följder för dess utveckling på många områden. Många barn 

tillbringar det mesta av sin vakna tid i förskolan, vilket medför att ansvaret för hur 

barnets självuppfattning formas, är en av förskolans viktigaste uppgift. 

Jag har gjort en kvalitativ intervjuundersökning med fyra pedagoger i en förskola 

för att undersöka hur de arbetar med små barns rörelseuttryck och hur det resultatet 

stämmer med forskningen.  

Undersökningen visade att pedagogerna mest förknippade kroppens rörelser med 

den fysiska och kognitiva utvecklingen, inte så tydligt med den emotionella och 

sociala.  Det vore fel att dra några generella slutsatser från denna enkla undersökning. 

En mer omfattande undersökning av denna viktiga aspekt på barns utveckling känns 

befogad. 



Abstract 

This thesis deals with small children’s communication with the outside world.  

Children communicate in the main through their body movements. The aim of this 

thesis is to highlight the importance of the adults perceive, interpret and respond to 

the child’s body language. This response affects on the child´s perception of 

themselves and causes, according to the research I support in this study, consequences 

of its development in many areas. Many children spend much of their daytime in the 

preschool.  This causes that the responsibility of forming the child´s self-esteem and 

social progress will relay on the pedagogues of the preschool 

I have made a qualitative interview study based on four pedagogues in a preschool 

to study how they handle with young children’s body language and if this result is in 

line with the research.  

The survey showed that the pedagogues mostly associated the body language with 

the physical and cognitive development, not so much with the emotional and social 

development. A more extensive study in this important aspect of the child seems 

justified. 
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Inledning 

Kroppen är vår hemvist. Kroppen är vår utgångspunkt. Tiden finns bara när vi definierar den 

och i förhållande till rumsbegreppet så befinner vi oss alla någonstans. Så rör vi oss bland 

våra minnen och erfarenheter, tar sats och skapar oss nya. Varje dag återerövrar vi vår 

rörelse och dess kommunikativa förmåga i talande tystnad eller ursinnigt vrål. Stum är den 

aldrig. Vi står, går, ser, blundar, skrattar… Vi sträcker ut en hand. Tar och njuter av att 

vidröra eller äcklas över en oönskad beröring. Vi lever. Snart nog blir vi en av dem som vilar 

sig. Då först gräver vi ner våra kroppar att multna i jord och tystnar inuti. Till dess har vi alla 

möjlighet att använda oss (Efva Lilja 2000 s. 5). 

 

Denna tänkvärda och vackert formulerade text av koreografen Efva Lilja inspirerade 

mig till ämnet för mitt examensarbete. Jag vill undersöka hur barnen ”använder sig” 

och hur vi kan hjälpa dem att använda sig av kroppens möjligheter, för att stärka sin 

självkänsla och utveckla sin sociala kompetens. 

Jag vill undersöka rörelsens betydelse ur den aspekten, eftersom jag själv är 

intresserad av dans och kroppens rörelser och uttrycksmöjligheter, av kroppsspråk, av 

att våga uttrycka sig med sin kropp. Barn använder också kroppen på detta sätt. Det 

har jag ofta sett i mitt arbete som pedagog i förskolan. Jag tycker också att det är 

intressant med det fenomenologiska sättet att se på barn. Frode Söbstad, professor i 

förskolepedagogik, förklarar det så här: ”Med ett fenomenologiskt förhållningssätt ser 

man på små barn som fullvärdiga människor. Man är inte intresserad av vad de ska 

bli, utan av vad de är och vad de upplever här och nu” (Løkken m.fl. 2006 s. 172). 

Citatet på titelsidan ”Kroppen är vårt ankare i världen” är också hämtat från en 

företrädare för fenomenologin, filosofen Maurice Merleau-Ponty (Løkken m.fl. 2006 

s. 28). 

När det gäller utvecklingen av barnets självkänsla och sociala kompetens är 

rörelsen naturligtvis endast en av flera aspekter av betydelse. Men helheter byggs upp 

av delar. Jag har här i mitt examensarbete valt ut just möjligheten att i barnets rörelser 

avläsa dess känslotillstånd och hur man kan använda rörelseaktiviteter och 
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kroppsspråk som pedagogiskt redskap för att fylla på barnets självkänsla. Jag ser det 

som ett angeläget område för förskolan. 

Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om förskolans pedagoger tar tillvara 

de möjligheter som finns i förskolan, att till vardags observera och arbeta med 

kroppen som uttrycksform, för att stärka barnens självkänsla och sociala utveckling. 

Jag vill fästa uppmärksamhet på hur viktig kroppens rörelseaktiviteter och 

kroppsspråk är som redskap för barnens utveckling på dessa områden, eftersom den 

utvecklingen är av största vikt för annan utveckling.  

Frågeställning  

Den övergripande frågeställningen är: På vilket sätt har kroppsrörelsen betydelse för 

den sociala utvecklingen och hur kan pedagogen i sitt arbete använda sig av det 

kommunikativa uttrycket som finns i barns kroppsspråk. I mitt arbete vill jag 

undersöka om pedagogerna i en förskola är medvetna om rörelsens betydelse för 

självkänslan och den sociala utvecklingen och om de i så fall använder sig av den 

kunskapen. Jag ville genom intervjuer få veta: 

 Hur använder de intervjuade pedagogerna sig av barnens kroppsspråk och 

rörelseuttryck? 

 Varför använder pedagogen rörelseaktiviteter i förskolan? 

 Hur ser pedagogen på rörelseaktiviteter som möjlighet till utveckling av 

barnets självkänsla och sociala utveckling? 

Avgränsning 

När det gäller kroppen går jag inte in på den fysiska utvecklingen år för år, inte heller 

på de möjligheter som ligger i att använda sig av drama, teater, rollspel eller 

organiserad dansundervisning. Jag ser mer till de möjligheter som finns att i enkla 
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dagliga aktiviteter observera barnens kroppsspråk och hur man genom förståelse, 

bekräftelse och genomtänkta rörelseaktiviteter kan få barnen att våga uttrycka sig och 

samspela i gruppen. Det är just där, i vardagens möten, som barnens inlevelseförmåga 

och sociala kompetens påverkas, skriver psykologerna Marianne Brodin & Ingrid 

Hylander i boken Självkänsla – att förstå sig själv och andra (2010 s. 16). 

Litteraturgenomgång 

Det finns en mängd litteratur om barns utveckling, uppfostran och lek. I detta 

begränsade arbete har jag inte satt mig in i all relevant forskning utan utgått från några 

moderna och i mina studier aktuella författare. Jag har ur deras arbeten tagit ut delar 

som berör det jag tar upp om kroppens och rörelsens betydelse för självkänslan och 

den social utveckling. 

Maurice Merleau-Ponty 

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1903-1961) är anhängare av 

fenomenologin, men utvecklade en variant som kallas kroppens fenomenologi. Han 

menade att människan är en hel kropp som våra ord och tankar är knutna till, och som 

oupplösligen är förbunden med världen och aktiv i den. Barnen föds in i ett socialt liv 

och kroppen är naturligt aktiv för att ”installera” sig i världen och anpassa sig efter 

den. Automatiskt uppmärksammar vi det som som händer omkring oss och med oss 

medan det sker. Merleau-Ponty menar, att det är i kroppens perception som den 

omedelbara upplevelsen äger rum, det vill säga upplevelsen genom våra sinnen och 

den omedelbara tolkningen, som alltid sker samtidigt. Denna syn innebär att barnet 

skapar sig självt i växelverkan med sin omgivning (Løkken m.fl. 2006 s. 14, 28).  

Med ett fenomenologisk sätt att se på små barn strävar man efter att förstå 

intentionerna i det de gör och hur de därmed försöker skapa mening (Lökken m.fl. 

2006 s. 40). Jag återkommer till Merleau-Pontys teorier i vissa delar av nedanstående 

texter. 
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Daniel Sterns teori  

Daniel Stern är en brittisk psykoanalytiker och spädbarnsforskare. Hans teori handlar 

om vad som händer i barnets inre, hur självet formas i en ständigt pågående dialog 

med andra.  I boken Att bli sig själv, Daniel Sterns teori i förskolans vardag relaterar 

psykologerna Marianne Brodin & Ingrid Hylander till Sterns definition av begreppet 

Själv som det äkta och oförställda inom oss, det självklara och omedvetna, när vi 

glömmer bort oss själva. Stern menar att begynnande självkänslan finns redan från 

födseln. Under de tre-fyra första åren växer olika känslor av Själv fram och läggs 

tillsammans. Han sorterar dem i olika ”relaterandedomäner”, perioder med olika sätt 

att relatera till omgivningen. Utvecklingen från en domän till en annan tycks ske 

språngvis vid cirka tre, åtta och femton månader samt runt tre och ett halvt års ålder. 

Barn växlar ständigt mellan olika relationsdomäner eller relaterar i flera samtidigt. 

Domänerna fortsätter att utvecklas genom hela livet. Därför är ingenting någonsin för 

sent (Brodin & Hylander 2000 s. 22-25). Barnet söker från första stund kontakt och 

samspel och drivs av en kraft att skapa mening och sammanhang. Barnet behöver en 

vuxens stöd i detta (Brodin & Hylander 2000 s. 19). Blir barnen inte sedda blir de 

diffusa både för andra och sig själva. Förmågor som ingen ser får svårt att växa. Det 

behövs ett samspel med andra för att kompetens ska utvecklas till fullo (Brodin & 

Hylander 2000 s. 21). Stern menar i motsats till vissa andra forskare, till exempel 

utvecklingspsykolog Margaret Mahler, att vi föds ensamma och sedan utvecklar en 

samhörigheten med människor (Brodin & Hylander 2000 s. 26).  

Enligt Brodin & Hylander har känslorna en betydande roll för hur barnet kommer 

att uppfatta världen och där spelar den amodala perceptionen en grundläggande roll. 

Med den amodala principen menas en gemensam grundkänsla som kan upplevas av 

många olika sinnen, till exempel upplevelsen av att musik känns tung (Brodin & 

Hylander 2000 s. 39). Från cirka 8 månader börjar barnet förstå att det som händer i 

barnet händer också i andra och detta ordlösa samförstånd söker vi hela livet (Brodin 

& Hylander 2000 s. 60).  

Brodin & Hylander skriver angående förmågan att uppfatta barns intentioner, 

avsikter, att det krävs lyhördhet av den vuxne eftersom alla barn är inte tydliga att 

visa vad de vill göra (Brodin & Hylander 2000 s. 65). Barnet söker stöd hos den 
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vuxne vid osäkerhet och läser av deras känsla och övertar den som sin egen. Rösten 

och tonläget blir viktiga inte orden. Den här intoningen påverkar hur barnets inre liv 

utvecklas. Om inga känslor intonas, speglas i en vuxens kroppsspråk och ordval, blir 

barnet totalt ensamt i världen. Intoningen är ett kraftfullt sätt att påverka (Brodin & 

Hylander 2000 s. 68). En alltför snäv intoning kan till exempel undvika att tona in det 

arga. Vuxna kan avsiktligt felintona för att avleda. Det senare behövs ibland men 

oftast är det bättre att tona in barnets känsla (Brodin & Hylander 2000 s. 70). Det är 

pedagogens uppgift att uppfatta barnets intentioner, ibland gå litet före och visa nya 

vägar. Det är viktigt att någon ser vad barnet kan och delar glädjen över det. Att 

barnet blir ”en sån som kan”. Skam sänker självkänslan (Brodin & Hylander 2000 s. 

73). Vägen till empatiska känslor går genom att få sina egna känslor bekräftade och 

benämnda. Barn som är gnälliga kanske lider av brist på intoning? Ett tyst barn gäller 

det att ”hitta” (Brodin & Hylander 2000 s. 76-78). 

Skapande och lek är en viktig del av förskolans arbetssätt. Det är ett annat sätt att 

kommunicera än via språket framhåller Brodin & Hylander. Att göra barn tydliga 

inför varandra är ett kraftfullt sätt att göra dem tydliga inför sig själva. Man kan tolka 

deras uttryck och beskriva dem för varandra: Nu blev Kalle förvånad (Brodin & 

Hylander 2000 s. 89-90). Alla barn dras till de leksaker någon leker med. De 

leksakerna har liv. Det händer allt möjligt med dem i förhållande till de som ligger 

oanvända. De ”vitaliseras”. Att saker får liv har en relationsaspekt. Relationen till de 

andra barnen blir en del av själva leksaken.  

Även om barn inte samspelar med ögonkontakt är de, enlig Brodin & Hylander, 

intensivt medvetna om varandras närvaro och söker den. De leker tätt intill varandra. 

Barn på samma mognadsnivå gläds mycket åt att göra samma saker när det gäller 

kroppsliga upplevelser som att hoppa, rusa, låta. Glädjen blir större när de är flera. 

Vuxna kan inte ersätta barn här menar Brodin & Hylander (2000 s. 94-95). Barn som 

leker mycket är suveräna på ordlös kommunikation till exempel genom ögonkast 

(Brodin & Hylander 2000 s. 98). Ögonkontaktens betydelse är grundläggande för 

mänsklig kontakt och det mest laddade sätt vi har att mötas (Brodin & Hylander 2000 

s. 112).  



 6 

När skamkänslor uppstår kan man inte se den personen i ögonen som framkallat 

känslan, skriver Brodin & Hylander. Då blir halsmusklerna slappa, huvudet sänks, 

blicken riktas mot marken och blodet stiger i ansiktet. Kontakten är bruten. Skam är 

förknippat med värdelöshet och det påverkar självkänslan i hög grad. Det är viktigt, 

när den vuxnes ilska går över, att upprätta värme och samförstånd igen. Det kan göras 

tyst och stilla, att gå och sätta sig tätt intill, att visa något, att inleda ett samtal. Barn 

som tittar bort, flackar med blicken, håller för öronen, babblar långa ramsor för sig 

själv eller skrattar den vuxne rakt i ansiktet försöker kanske avvärja en hotande skam, 

som den svaga självkänslan inte orkar med. Ett provokativt beteende kan vara ett 

försök att ta upp kampen för att slippa tappa ansiktet. Detsamma gäller negativt 

ledarskap i en grupp (Brodin & Hylander 2000 s. 112-113). 

Brodin & Hylander framhåller att bekräftelse genom kontakt och kommunikation 

är av största vikt för hur självet utvecklas. Genom detta blir vi oss själva. Pedagogen 

måste upprätta denna ömsesidiga kommunikation med barnen, eftersom det är 

grunden för allt annat arbete (Brodin & Hylander 2000 s. 104).  

Känsloutveckling  

Känslorna utgår från biologiskt givna affekter, skriver psykologerna Marianne Brodin 

& Ingrid Hylander i boken Själv-känsla, att förstå sig själv och andra. Affekterna 

visar sig i speciella kroppsuttryck, främst ansiktsuttryck. Genom att se och tolka 

ansiktsuttrycken, vet man hur man ska bete sig. Man närmar sig de positiva och flyr 

de negativa. Med känslor menas affekten plus våra upplevelser av dem (2010 s. 15). 

Affekterna signalerar också till andra människor hur man mår själv. De påverkas och 

förstår. Barn är ständigt i den kommunikationen. På så sätt utvecklar de ett nyanserat 

känsloliv, sin självkänsla och sin sociala förmåga. Barns känslor behöver bli sedda, 

förstådda och bekräftade. Blir de det, och får barnen också lära sig se andra på detta 

sätt, kan de så småningom förstå både sig själva och andra. De behöver också pröva 

på missförstånd och utmaningar för att upptäcka vilka de själv är i förhållande till 

andra (Brodin & Hylander 2010 s. 10). 

Vardagens möten och händelser har, skriver Brodin & Hylander, den största 

betydelse för förskolebarnen, när de ska utveckla sin inlevelseförmåga och sociala 
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kompetens. Eftersom dagens barn tillbringar så mycket av sin vakna tid i förskolan är 

det mycket viktigt hur pedagogen möter varje barn och hur pedagogen förhåller sig 

till allt som utspelas i barngruppen (2010 s. 16). 

Genom samspel med andra utvecklar barnet en uppfattning om sig själv. Stern 

beskriver, som tidigare nämnts, fem olika ”domäner för relaterande”, en sorts 

kommunikationskanaler, som börjar utvecklas under barnets första fyra år. De tre 

första domänerna domineras av känslokommunikation, inte verbalt språk. De två sista 

däremot omfattar dessutom det verbala språket, som har betydelse för att man ska 

förstå sina känslor och kunna prata om dem (Brodin & Hylander 2010 s. 29). Den 

första känslokommunikationen uppstår genom att barnet spontant imiterar ett 

känslouttryck, något som Brodin & Hylander kallar känslosmitta (2010 s. 30). Barnet 

härmar omedvetet ett ansiktsuttryck till exempel när någon ler eller skrattar och 

känner då samma känsla själv. Genom sådan ömsesidig uppmärksamhet på varandras 

ansiktsuttryck börjar barnet få en känsla av ett ”jag” och ett ”du” och att det händer 

något mellan oss. Kommunikationen sker i ”samspelskanalen”, enligt Sterns indelning 

av relaterandedomäner (Brodin & Hylander 2010 s. 30)  

När pedagogen bekräftar ett barns olustkänslor genom att tona in dem, det vill säga 

när hon speglar dem i sin mimik, med sin kropp och sina ord samt med tonläget, 

ebbar de fortare ut. Positiva känslor däremot stannar längre kvar om vuxna delar 

barns intresse och glädje (Brodin & Hylander 2010 s. 34). 

Enligt Brodin & Hylander hänger namnet intimt ihop med barnet, det lär det sig 

tidigt. Med vilken känsla namnet oftast uttalas bidrar också till självbilden. Ett glatt 

och kärleksfullt tilltal bidrar till en god självbild medan en arg eller föraktfull röst 

förknippar namnet och därmed barnet med en negativ självbild. I förskolan är det inte 

bara barnet självt som hör hur namnet sägs utan också alla de andra barnen (2010 s. 

92-93).  

Att bli sedd bekräftar den egna existensen och väcker man samtidigt någon annans 

glädje blir man själv glad, skriver Brodin & Hylander. Ur sådana positiva möten 

växer den goda självkänslan (2010 s. 93). Kroppsspråket bekräftar känslan. Stolta 

barn sträcker på sig, blir raka i ryggen och möter gärna andras bekräftande blickar. 

Hos barn som misslyckas sjunker kroppen i stället ihop och blicken riktas nedåt eller 
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åt sidan. De skäms och känner sig små och dåliga. Många sådana erfarenheter ger en 

negativ självkänsla och man upplever sig vara ”en som inte kan”. Barn som aldrig vill 

prova nya saker skyddar kanske sin sköra självkänsla. Minnet av misslyckanden och 

skam har blivit större än den glada nyfikenheten (Brodin & Hylander 2010 s. 96-97). 

Det finns många fler sätt att skydda en hotad självkänsla. En del barn väljer att bli 

arga och gå till attack. Det kan kännas bättre med ilska, för ilska samlar ihop självet, i 

stället för att slå sönder det, som skammen gör. Andra slåss eller försöker få andra att 

skämmas i stället. Några spelar pajas så fort de kommer i fokus i gruppen. Barn kan 

också uttrycka en svag självbild genom att alltid vilja vara i centrum (Brodin & 

Hylander 2010 s.100-101). 

För att förstå andras känslor måste man själv ha blivit förstådd. Denna utveckling 

inleds med smittande av affekter (Brodin & Hylander 2010 s. 103). Det stärker 

självkänslan att veta att man kan trösta andra. Det innebär inte alltid att man är snäll. I 

en mobbingsituation kan det behövas att man blir arg. Empati får inte leda till 

självutplåning (Brodin & Hylander 2010 s. 105-106). Även om barn behöver försöka 

att själva klara ut sina relationer till de andra barnen i gruppen, måste det yttersta 

ansvaret ligga på pedagogen. Barnen kan behöva få hjälp med att reflektera över sin 

roll och hur man kan göra för att ändra på den, förbättra den. Barn kan inte se ett 

demokratiskt helhetsperspektiv. Vuxna måste se till att inte roller och 

maktförhållanden blir statiska i barngruppen. Barn har olika förmåga att sätta sig in i 

andras perspektiv, att förstå hur andra tänker och känner. I konflikter måste den vuxne 

vara medveten om att barnen behöver olika grad av stöd (Brodin & Hylander 2010 s. 

116-117). Båda behöver bli förstådda i sina reaktioner. De behöver få hjälp att lyssna 

på varandra och hitta lösningar (Brodin & Hylander 2010 s. 120). 

Om barnet kommer för att få hjälp i en situation behöver man ibland ingripa. Men 

kan man visa barnet på en strategi där det kan klara sig på egen hand växer 

självkänslan. Brodin & Hylander illustrerar detta med ett exempel, där pedagogen Åsa 

säger till en pojke att han måste visa med hela kroppen hur arg han blivit, att han ska 

ta ett steg framåt, brösta upp sig, hålla kvar sina saker och säga ”nej” med bestämd 

röst. De prövade tillsammans och sedan klarade han sin situation (2010 s. 121). 
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Konflikter är naturligt i mänskligt liv. De kan också innebära att man lär sig något 

av dem. Det viktiga är det som händer efter konflikten, att man försonas och blir goda 

vänner igen. När barn ofta delar intresse och glädje blomstrar leken och lärandet i 

gruppen. Det skapar ny glädje. Känslorna smittar och barnen svetsas ihop (Brodin & 

Hylander 2010 s. 124). 

Kroppsrörelse  

Gunilla Dessen, gymnastikdirektör och högskoleadjunkt i rörelse vid 

förskollärarutbildningen vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm skriver i 

boken Barn och rörelse, Barns rörelseutveckling 0-8 år, att rörelselekar inte bara är 

nyttiga för den fysiska hälsan, utan att de påverkar samtidigt alla andra områden i 

barnets utveckling. Små barns rörelse utgör grunden för självkänslan och den sociala 

utvecklingen. Är barnet trygg med den egna kroppen och vet vad den kan, ökar 

självkänslan. Det får till följd att barnet lätt accepteras av kamraterna. Under första 

levnadsåret jobbar barnet intensivt på att utvecklas motoriskt och i kontakt med andra 

barn. Då är det just kroppsrörelsens uttryck som används och förstås. Rörelsen följs 

av känslor och man ser att barnen gläds över sin utveckling. Kroppen har ett eget 

språk för att uttrycka känslor. Det görs genom mimik och kroppsspråk. Det språket lär 

sig barn först och det är relativt generellt över hela världen. Bemöts utvecklingen 

positivt av omgivningen ökar barnets självtillit och glädje, men är reaktionen ofta 

negativ undviker barnet att komma i en liknande situation (Dessen 1990 s. 6-8). 

Redan när barnet är nyfött kan det imitera mimik, vilket är viktigt för kontakten med 

mamman. Barnet reagerar också med ljud på mammans ansiktsuttryck och på 

småpratet (Dessen 1990 s. 17). 

Enligt Dessen styr det nyfödda barnet inte medvetet sina rörelser, men det lär sig 

det succesivt. Under de första sex åren lär det sig alla grundläggande grovmotoriska 

färdigheter. Balansen är till exempel en viktig sådan förmåga. Barnet uttrycker genast 

med sitt kroppsspråk att det känner glädje när det gör motoriska saker som är viktiga 

att förvärva (1990 s. 34). Det är upplevelser fyllda av lust. Barn övar tills de kan göra 

en sak snabbt och utan viljans medverkan, det vill säga tills rörelsen går genom det 
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autonoma nervsystemet. Det är därför små barn ständigt är i rörelse (Dessen 1990 s. 

44). 

Sinnesupplevelser av olika slag påverkar uppfattningen av kroppen. Dessen ger 

exempel på olika perceptionsområden som är väsentliga för utvecklingen av 

motoriska färdigheter. Den taktila perceptionen är en emotionell upplevelse, men den 

hjälper också barnet att uppfatta sin kropp vilket stärker uppfattningen av den egna 

identiteten. Gamla lekar som rim och ramsor om olika kroppsdelar fungerar just på 

detta sätt (1990 s. 41). Den auditiva perceptionen innefattar den finmotorik som 

påverkar rösten (Dessen 1990 s. 33). Rösten avslöjar hur någon mår och musikaliska 

upplevelser gläder människan genom hela livet (Dessen 1990 s. 42). Den kinestetiska 

perceptionen samarbetar med balansen och synen och berättar för oss hur vi rör vår 

kropp och med vilken hastighet vi gör en rörelse. Den ger barnet information när det 

till exempel ska lära sig kasta en boll, hur det ska justera sitt kast så bollen kommer 

dit den ska. Härmning av rörelser är också viktigt vid sidan av den nedärvda driften 

att lära sig. Då behöver man veta var man har sina kroppsdelar och kunna styra dem 

(Dessen 1990 s. 43-45). Den visuella perceptionen är väsentlig för att vi ska kunna 

känna igen utseendet på en person men också för att se kroppsspråket. För barn är 

kroppsspråket särskilt viktigt. För en vuxen betyder talspråket mer (Dessen 1990 s. 

46).  

När barnet börjar skolan betyder alla kamrater väldigt mycket. Barnen leker väldigt 

mycket rörelselekar. Sådana lekar överväger och är av stor betydelse inte minst för 

den sociala utvecklingen. Dessen menar därför, att barn som undviker sådana lekar  

behöver extra hjälp, så de inte hamnar utanför (1990 s. 56). Det är lätt att studera 

barnens kroppsrörelser, så det bästa testet är att göra det i rörelselekarna. Även 

barnens bus eller bortförklaringar i sammanhanget är värda att begrunda. De kan 

spegla en negativ inställning till rörelsen och alltså dölja ett problem. När man hjälper 

barnet till en bättre motorik och perception ökar också självkänslan, så barnet vågar 

mer i lekar med andra barn. Problem med motoriken kan göra barn besvikna, vilket i 

sin tur kan göra dem aggressiva (Dessen 1990 s. 63-64). Dessen påtalar vikten av att 

känna till barns allmänna utveckling.  
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Småbarnskommunikation  

Gunvor Løkken, Synnøve Haugen och Monica Rötle skriver i boken Småbarns–

kommunikation, fenomenologiska och estetiska förhållningssätt att ”barnet skapar sig 

självt i växelverkan med omvärlden. En sådan självbildning är i grunden social” 

(2006 s. 14). Denna växelverkan, fortsätter Lökken, pekar mot en människa i dialog 

med sin omvärld (Løkken m.fl. 2006 s. 15). Løkken m.fl. ansluter sig till filosofen 

Merleau-Pontys variant av fenomenologin, vilket innebär att det är i kroppens 

perception som den direkta upplevelsen av saker och ting äger rum. Kroppen i sin tur 

har behov av rörelse och uttrycker sig med sitt kroppsspråk (2006 s. 14). Barngruppen 

är en resurs när det gäller utvecklingen av barns relationer. Eftersom barnet vistas en 

stor del av sin vakna tid i förskolan är barnets upplevelser av möten och hur det blir 

bemött förskolans viktigaste uppgift (Løkken m.fl. 2006 s. 14). En fenomenologiskt 

inriktad förskollärare kan läsa av och förstå vad barnen förmedlar med sitt 

kroppsspråk (Løkken m.fl. 2006 s. 19). 

Det är inte möjligt att finnas i världen utan sin kropp. ”Den består av sinnen, 

tankar, känslor, motorik och fysiologi och är därför naturligt integrerad med och i 

världen” enligt Merleau-Pontys filosofi (Løkken m.fl. 2006 s. 28). Han menar också 

att kroppen av sig själv ”modellerar” sig efter världen och ”installerar” sig i den 

(Løkken m.fl. 2006 s. 28). 

Merleau-Ponty hävdar att barn blir uppmärksamma på andra barn först vid sex 

månaders ålder. Från och med då kan de inte låta bli att vara tillsammans med 

varandra. Men redan som nyfödd öppnar sig barnet mot livet och är därmed en social 

varelse. För att förstå små barn måste man kunna tona in dem, känna sig in i deras 

”ton”  i deras känsla och spegla den med sitt eget kroppsspråk, innan man tänker och 

drar slutsatser (Løkken m.fl. 2006 s. 31-33).  

Løkken m.fl. ger ett exempel på hur barn använder sin kropp för kommunikation. 

Några barn visade, När en ny flicka kom till förskolan, visade några barn där att de 

ville leka med henne, genom att lägga sig på golvet och sprattla med benen. Det 

nykomna barnet gjorde snart likadant och alla skrattade och fortsatte sedan att leka 

tillsammans på en annan plats. Detta välkomnande var ett sätt de hittat på helt själva, 
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för så gör ju inte vuxna. Sådana expressiva handlingar utan ord är exempel på ett 

språk som små barn har, innan de har ett utvecklat talspråk (2006 s. 33-34).  

Rörelsen i rummet är i grunden social och meningsfull enligt Merleau-Pontys sätt 

att se, skriver Løkken m.fl. (2006 s. 35). Rörelsen är ett gensvar på det intresse som 

personer eller föremål i omvärlden väckt. Med kroppen förstår vi alltså oss själva och 

andra på ett omedelbart sätt, fortsätter Løkken m. fl., utan att vi behöver sätta ord på 

det. Vi förstår både genom att imitera och identifiera oss med andra. Hon skriver 

vidare att motorisk rörelselek med andra barn är en mycket karaktäristisk och 

avancerad social lek mellan små barn, de hon kallar ”toddlare”. När småbarn till 

exempel springer tillsammans, skaffar de sig sina egna lekrutiner. Genom det de gör 

kommer de underförstått överens om vad som är meningen med leken (Løkken m.fl. 

2006 s. 35-36). Utifrån de upplevelser barn fått av sig själva i umgänge med andra 

människor skapar de sig en uppfattning om vem de är, en självbild. Här har det 

känslomässiga engagemanget till närstående vuxna stor betydelse. Ska barnen 

uppfatta sig som kompetenta varelser är det väsentligt att de får känna sig accepterade 

och värdefulla (Lökken m. fl. 2006 s. 45). 

Enlig Løkken m.fl. söker barnet ända från födelsen ett samspel med omgivningen 

genom olika kommunikativa och dialogiska beteende. De första fyra månaderna sker 

det genom ansiktskontakt mellan barnet och mamman (2006 s. 100). När barnet blivit 

fyra - fem månader börjar det kunna ta i saker och ge-och-ta-lekar kan så smått starta. 

Men det dröjer till åtta - nio månaders ålder innan kan det lämna ifrån sig ett föremål. 

Då blir det ett samspel likt leken Tittut, där man också turas om (Løkken m.fl. 2006 s. 

102-103). Att se och bli sedd är viktigt i alla relationer. Små barn tar kontakt med 

blicken, de uppskattar tittutleken som innehåller se/sedd- momenten och som ger 

barnet en svag uppfattning om betydelsen av sin närvaro (Løkken m.fl. 2006 s. 121). 

När en grupp barn, 1-2 år gamla, lämnades ensamma runt ett bord med bara en 

observatörs närvaro, utbröt en social lekaktivitet fylld av rytmiskt bankande med 

händerna, skratt och en massa olika ljud.  Det försiggick i korta pass med pauser och 

olika barn startade leken efter pauserna. Ögonkontakt och härmning ingick i leken. I 

leken bekräftar barnen den som kommer med ett positivt initiativ genom att härma 
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rörelsen, le och låta. Här visas barnens dialogiska kompetens (Lökken m.fl. 2006 s. 

104). 

Förskolans utemiljö, dess topografi och lekstimulerande utrustning är viktiga 

faktorer för barnens fysiska utveckling (Løkken m.fl. 2006 s. 109). Den nederländske 

filosofen Frederik Jacobus Johannes Buytendijk säger att barn har ett starkt 

rörelsebehov, som dels aktiveras av yttre stimuli men att det också finns spontant i 

barnet självt (Løkken m.fl. 2006 s. 115).  

För att man ska vara en hel människa är det nödvändigt att man besitter icke 

mätbara sidor av livet, som att kunna uttrycka alla sina känslor, känna nyfikenhet, 

gemenskap och kärlek (Løkken m.fl. 2006 s. 167). 

Barn har många sammanhang klara innan de kan säga dem med ord, Men med 

kroppen kan de berätta vad de vill, menar Merleau-Ponty.  Ett barn som sträcker sig 

efter nappflaskan vet, att det är välling i den och att vällingen smakar gott och att det 

vill ha vällingen. När barnet undersöker med mun och händer vet kroppen att den vill 

få information om en sak (Løkken m.fl. 2006 s. 229). 

Social utveckling  

Borgunn Ytterhus, filosofie doktor i sociologi, skriver i boken Barns sociala samvaro 

– inklusion och exklusion i förskolan att den sociala kontakten med andra människor 

påverkar hur vi mår (2003 s. 30). Enligt en undersökning tror barn att den som inte 

har vänner mår dåligt. Undersökningen visade också att barn upplever det som ett hot 

att känna sig socialt isolerad (Ytterhus 2003 s. 39). Men för att få vänner krävs både 

möten och samverkan (Ytterhus 2003 s. 30). Så snart ett barn uppfattat att det är 

tilltalat, etableras blickkontakt. Om den uteblir, upplevs det som ett avslag. Mimiken 

spelar också roll. Ser man glad ut med uppdragna mungipor är det ytterligare ett 

positivt svar (Ytterhus 2003 s. 36). Efter en sådan bekräftelse på kontakt börjar 

förhandlingar om hur kontakten ska utvecklas. Här gäller social skicklighet. Leken är 

vägen till kontaktens utveckling men det är samvaron, inte innehållet, som är det 

viktigaste (Ytterhus 2003 s. 39-40). Ytterhus refererar till filosofen Buytendijk som 

framhåller att det spontana rörelsebehovet är väsentligt för leken. Det är rörelsen som 
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förmedlar hur det går och ger leken flyt. Barnet skapar leken och påverkas av den 

samtidigt som de skapar den (Ytterhus 2003 s. 41-42). 

Ytterhus skriver om hur kroppsliga barnen är. Med det menar hon hur de ”är” i 

kroppen, använder den för kommunikation, känner av den på olika sätt, njuter av den. 

(Ytterhus 2003 s.103). Hon tar också upp några olika forskares och filosofers syn på 

kroppen. Med hänvisning till den amerikanske filosofen och socialpsykologen George 

Hubert Mead skriver Ytterhus att Självet och den fysiska kroppen är tätt förenade. 

Med Självet avses Jag, som spontant tycker och gör saker och Mig, som är andras 

reaktioner på och uppfattning om oss (2003 s. 104).  

Ytterhus skriver att både Mead, Buytendijk och Merleau-Ponty anser att kropp och 

Själv hör samman, men att Merleau-Ponty särskilt framhåller Självets emotionella 

sida. Han menar att människan är i kroppen och att ett ömsesidigt beroende finns 

mellan kroppen och den situation man befinner sig i. Han talar om att kroppen förstår 

och handlar utan att någon har lärt oss hur. Ytterhus kombinerar Mead och Merleau-

Pontys uppfattningar och skriver att på så sätt kan kroppen ”betraktas som Självets 

ansikte utåt, och social respons tas emot via den förnimmande kroppen så att Självet 

kan utvecklas” (2003 s. 104-105). Ytterhus relaterar också till Erving Goffman, 

professor i antropologi och sociologi, som har ett synsätt som avviker från de 

ovanstående. Goffman talar om ”front stage”, hur vi visar oss för andra, så som vi vill 

att andra ska uppfatta oss och ”back stage”, hur vi är när vi är för oss själva, sidor vi 

inte vill att andra ska se. Han hänvisar till att vi medvetet kan spela olika roller. Dessa 

skillnader i synsätt kan enligt Ytterhus bero på att Goffman studerat enbart vuxna och 

att vuxna möjligen förställer sig mer (2003 s. 109). 

Barnen jämför sina kroppar och färdigheter. Det som de till vardags upplever 

genom sin kropp blir väsentligt i deras liv och enligt Ytterhus utgör det en del av 

underlaget för den sociala jämförelsen, exklusion och inklusion, det vill säga om man 

utesluts eller får vara med (2003 s. 105-106). Att rulla runt i lek på golvet kan vara en 

livsbejakande och inkluderande lek, där många olikheter inte spelar någon roll. På 

samma sätt kan det upplevas när man rullar sidledes nedför en slänt och bli liggande i 

en skrattande hög (Ytterhus 2003 s. 108). Det förefaller livsbejakande och 

inkluderande att vara i sin kropp och ge sig hän i den tillsammans med andra i olika 
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lekar. Via kroppen får man genom social jämförelse, kunskap om både sig själv och 

andra påtalar Ytterhus (2003 s. 118). Den sociala jämförelsen är av betydelse redan i 

tre till fyraårsåldern. Barn som klarar sig bra i den sociala jämförelsen får troligen en 

stärkt självbild medan motsatsen skapar problem (Ytterhus 2003 s. 114). Barn söker 

ständigt lekkamrater och genom samvaron med varandra utvecklar de föreställningar 

både om sig själva och de andra barnen. De, som alla andra, söker alltid efter 

gemenskap och tillhörighet. Eftersom barnen är olika, behöver de hjälp och stöd på 

olika sätt från de vuxna, om man ska kunna förverkliga varje barns potential. En 

sådan differentiering är inte lätt att genomföra, skriver Ytterhus, om det är få vuxna 

som ska hinna med många barn (2003 s. 207-208). 

Leken och förskolemiljön  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) presenteras förskolans värdegrund och 

uppdrag liksom dess mål och riktlinjer. De grundläggande värdena vilar på 

demokratins grund. Personalen ska bland annat verka för varje barns egenvärde och 

alla människors lika värde. Rättvisa liksom omsorg och hänsyn till andra människor 

ska prägla verksamheten. Det är de konkreta upplevelserna av detta som präglar 

barnen. Förskolan ska stärka barnens förmåga till inlevelse i andra människor, 

utveckla barnens förmåga till empati och respekt samt se till att ingen behandlas 

kränkande. Även tilltron till den egna förmågan ska grundläggas. Verksamheten ska 

var rolig, trygg, och lärorik och alla barn ska få känna glädjen i att göra framsteg och 

få känna sig som en tillgång i gruppen. Behöver barn extra stöd ska de få detta. De 

ska ges stöd att utveckla tillit och självförtroende och varje barn ska möta vuxna som 

ser dess möjligheter och engagerar sig i samspelet både med barnet och barngruppen. 

Förskolan ska utveckla barnets sociala och kommunikativa kompetens. För all 

utveckling är leken viktig. Därför ska förskolan präglas av ett medvetet bruk av leken. 

I leken stimuleras bland annat kommunikation och förmågan att samarbeta. Barnet 

söker och får kunskaper genom lek och socialt samspel. Barn lär också av varandra, 

vilket innebär att barngruppen är av stor betydelse. Att skapa och kommunicera med 

hjälp av bland annat rytmik, dans och rörelse ingår i förskolans strävan att främja 

barnens utveckling (2010 s. 4-7). 
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Ett flertal mål är uppställda som anger inriktningen på arbetet. Förskolläraren 

ansvarar för arbete sker i enlighet med målen (Lpfö 2010 s. 8). 

Sammanfattning litteratur  

Den forskning jag stödjer mig på har en fenomenologisk förankring utifrån Merleau-

Pontys teorier. Det innebär att utgångspunkten är att barnet av sig självt, redan från 

födseln, aktivt söker kontakt med omgivningen och utifrån den respons och 

växelverkan som uppstår, får en uppfattning om sig själv och sitt värde. Att bli sedd 

bekräftar den egna existensen och hur man blir sedd påverkar i sin tur självkänslan 

och anpassningen till världen. Det är barnets känslor och deras bemötande här och nu 

som gäller. I detta samspel har kroppsrörelsen betydelse och den omfattar även mimik 

och tonlägen. Kroppsrörelser är det lilla barnets språk och är det tryggt med sin kropp 

ökar självkänslan. Enligt bland annat Daniel Sterns teori består barnet av både Självet 

och den fysiska kroppen. Självkänslan utvecklas under de tre, fyra första åren genom 

att olika känslor av själv växer fram och läggs tillsamman. De förändras språngvis 

och Stern indelar dem i fem relaterandedomäner, varav de tre första består av ren 

känslokommunikation. Känslorna har en betydande roll för hur barnet kommer att 

uppfatta världen. De utgår från biologiskt givna affekter, som har varsitt 

kroppsuttryck, framför allt ansiktsuttryck, som vägleder och hjälper oss förstå vad 

som är bra och dåligt för oss. Samtidigt visar affekterna våra känslor för andra. Denna 

kommunikation dominerar de tre första domänerna i Sterns teori. Det verbala språket 

tillkommer i de två sista. Barnet växlar mellan domänerna eller relaterar i flera 

samtidigt. Domänerna fortsätter att utvecklas hela livet. I utvecklingen av 

självuppfattning och social mognad har leken med andra barn stor betydelse. I den 

leken är det inte innehållet utan samvaron som är av mest betydelse. Viktiga moment i 

utvecklingen är också ögonkontakt, härmning och det spontana rörelsebehovet. 

Barnen kommunicerar med oss genom det de gör. De är i kroppen och genom den ger 

och får de information. Genom kroppen och kroppsspråket är de med andra ord i 

ständig dialog med omvärlden. Utifrån denna erfarenhet sker anpassningen till den 

omgivande miljön. Løkken skriver (2006 s. 14) att det är förskolans viktigaste uppgift 

att ansvara för hur barnet blir bemött och hur det upplever sina möten med andra barn 
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och vuxna. Detta samspel påverkar självkänslan vilket ligger till grund för allt annat 

arbete (Brodin & Hylander 2000 s.104). Uppgiften för förskolan är särskilt viktig, 

därför att barnet vistas där så stor del av sin vakna tid. Den kräver att pedagogerna 

kan tona in barnen, det vill säga känna sig in i deras känsla, och spegla den med sitt 

eget kroppsspråk. Sådan förståelse för barnets känslor är nödvändig för att barnet ska 

kunna förstå andras känslor. Det är förskolläraren som, enligt Läroplanen för 

förskolan, bär ansvaret för att alla barn bemöts med respekt för sitt egenvärde och så 

att deras resurser och känslor utvecklas. 
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Metod 

Den första delen av examensarbetet utgörs av en återblick på tidigare forskning, där 

jag ur vald litteratur med fenomenologisk inriktning, hämtar och stödjer mig på 

respektive författares syn på rörelsen ur aspekten självkänsla/social utveckling. Den 

andra delen utgörs av intervjuer med pedagoger på en förskola. Genom intervjuerna 

vill jag försöka få veta hur pedagogerna ser på kroppens rörelse och uttryck ur 

aspekten självkänsla/social utveckling och hur de använder sig av rörelsens 

möjligheter ur den synpunkten. Med resultaten från intervjuerna vill jag se hur svaren 

stämmer med den forskning som jag själv har tittat på och om pedagogerna tar tillvara 

förskolans möjligheter 

Intervjuundersökning 

Intervjustudien genomfördes med så kallade kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer innebär bland annat att intervjupersonerna får svara på frågorna med egna 

ord, vilket var önskvärt i min undersökning. Samma frågor ställdes till alla 

personerna. Mitt syfte med intervjuerna var att få veta, om pedagogernas syn på barns 

kroppsrörelse innefattade barnens välmående, deras känslor samt om pedagogerna 

använde kroppsrörelse som ett pedagogiskt redskap för att stärka barns självkänsla 

och sociala gemenskap. Det ligger i linje med syftet hos den kvalitativa intervjun, som 

bland annat avser att få fram uppfattningar i ett fenomen (Patel & Davidson 2011 s. 

81-82).  

Intervjupersonerna var fyra pedagoger i en förskola i ett mindre samhälle. Tre av 

dem var förskolelärare och en barnskötare. Samtliga var kvinnor. I redovisningen av 

svaren på intervjufrågorna har jag valt att kalla dem A, B, C, och D. Pedagogerna 

hade arbetat i sitt yrke mellan 5 -16 år och arbetade nu på samma förskola med barn i 

åldrarna 1 – 5 år.  

Jag kontaktade pedagogerna första gången via telefon och frågade om möjligheten 

att få göra en intervju med anledning av mitt examensarbete och att det handlade om 
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barns kroppsrörelser.  Vi kom överens om en tid efter det att arbetet med barnen var 

avslutat för dagen. Jag upplyste dem om att de skulle behandlas anonymt i mitt arbete 

samt att jag ville använda bandspelare vid intervjuerna. Alla intervjuer skedde 

individuellt och under samma dag. Pedagogerna fick samma frågor och 

ordningsföljden på frågorna var fastlagd från början. Samtliga intervjuer genomfördes 

på förskolan i en avspänd atmosfär. Varje intervju tog cirka 20 – 30 minuter. Jag 

spelade in intervjuerna med frågor och svar för att vara säker på att all information 

blev korrekt registrerad och skrev vid ett senare tillfälle ut svaren för att lättare kunna 

analysera dem (se bilaga 1).  

Intervjufrågor 

Innan jag ställde frågorna till pedagogerna, inledde jag med att säga att jag ville 

undersöka hur de ser på barns behov av rörelse och användande av kroppen. Intervjun 

omfattade fem huvudfrågor, de tre första med en eller två underfrågor. Frågorna 

presenteras nedan.  

1. Hur länge har du jobbat som pedagog? 

a. Vilken är din utbildning? 

2. På vilket sätt anser du att rörelse har betydelse för barns utveckling? 

a. Visar det sig i barnens egna aktiviteter? 

b. Hur? 

3. På vilket sätt använder du organiserande rörelseaktiviteter i din verksamhet?  

a. Vilka syften har du med det? 

4. Finns det något som hindrar dig från att genomföra det du vill, när det gäller 

barns behov av rörelse eller din möjlighet att använda det som pedagogiskt 

verktyg? 

5. Har du något särskilt lyckat rörelsepass eller något annat som du vill berätta 

om i det här sammanhanget? 
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Reliabilitet 

Jag anser att den litteratur, främst kurslitteratur, som jag stödjer mig på i mitt 

examensarbete, är tillförlitlig, eftersom flera forskare från olika länder framför 

likartade åsikter och teorier.  

Då mitt examensarbete är av liten omfattning kan jag inte dra allmänna slutsatser 

av resultaten, men intervjuerna kan ge en inblick i hur några pedagoger ser på och 

använder sig av rörelse.  

Validitet 

För att stärka validiteten lämnade jag till varje intervjuad pedagog en skriftlig kopia 

på respektives svar. Samtliga pedagoger har bekräftat att min text överensstämmer 

med vad de svarat och menat. 

Sammanfattning av intervjusvaren 

Fråga 1. Hur länge har du arbetat som pedagog och vilken är din utbildning? 

Endast en informationsfråga angående pedagogernas utbildning. Sammandrag ej 

relevant. 

 

Fråga 2. På vilket sätt anser du att rörelse har betydelse för barnets utveckling? 

Visar det sig i barnens egna aktiviteter? Hur? 

Alla ansåg att rörelsen hade betydelse för barnets motoriska utveckling och att 

rörelsebehovet visade sig i barnens egna aktiviteter. Det är i första hand just själva 

rörelsen pedagogerna talar om som klättra, springa, krypa, balansera och liknande 

aktiviteter men också för utforskande, till exempel av höjdskillnader. Utevistelsens 

och musikens stimulans för rörelse framhålls. A talar även om rörelsens betydelse för 

den sociala utveckling, B om betydelsen för hälsan, hjärnan och kroppen men också 

för gemenskap, för att knyta ihop barn som annars inte träffas samt för matte. C tar 

också upp den sociala aspekten genom att ge exempel på att barnen leker lekar som 

att jaga varandra och att de hittar på lekar.  
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Fråga 3. På vilket sätt använder du organiserade rörelseaktiviteter i din 

verksamhet? Vilka syften har du med det? 

På frågan hur de använde organiserade rörelseaktiviteter i sin verksamhet påtalade 

pedagogerna A, B och D att det gjordes i temaarbeten där rörelseprogram kunde vara 

huvudmomentet. Förskollärarna A och C använde sig av rörelselekar, dans och musik. 

A använde sig även av barnyoga och så kallade rörelsebanor. (Med det menades 

färdigställda banor med olika uppgifter som dans, balansgång, bollar med mera). 

Förskollärare B tränade kroppsuppfattningen genom härmning av rörelser. Hon 

använde sig även av fritt dansande och samtal om kost. På frågan om syftet med 

organiserade rörelseaktiviteter blev svaren att det varierar. Ett syfte med organiserade 

rörelseaktiviteter är enligt pedagog A att barnen tyckte det var så roligt, de älskar 

musik och rörelse, en också för att man kan studera barnens motoriska färdigheter, 

både när det gällde grovmotorik och finmotorik, balans med mera, men oftast ser man 

på hela barnets utveckling. Pedagog B menar att syftet är att barnen ska bli mer 

medvetna om sin kropp och vad den kan användas till. Enligt pedagogen C kan ett 

syfte kan vara att träna en speciell rörelse, men även kompisskap, att ge och ta, att lita 

på varandra och att samspela. Men det behövde inte alltid vara ett syfte menade hon. 

Barn behöver röra på sig och alla får inte göra det tillräckligt hemma. Pedagogen D 

menade att syftet varierar. I cirkusen tränades rörelser de annars inte gjorde så ofta. 

 

Fråga 4. Finns det något som hindrar dig från att genomföra det du vill, när det 

gäller barns behov av rörelse eller din möjlighet att använda det som 

pedagogiskt verktyg? 

Ingen av pedagogerna ansåg att det fanns något som hindrade dem att genomföra de 

rörelseaktiviteter de ville med barnen. I den tidigare förskolan hade de mindre 

rummen varit hindrande då det blev för trångt, men nu hade man bytt lokaler och hade 

stora utrymmen ute och inne. Var det något som hindrade ansåg en av pedagogerna att 

det var hon själv. En av de andra ville ha mera kunskap. 

 

Fråga 5. Har du något särskilt lyckat rörelsepass eller något annat som du vill 

berätta om i det här sammanhanget? 
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På frågan berättade förskollärare A att en blyg flicka fick en starkare självkänsla 

genom ett tema om cirkus där rörelse var ett stort inslag. All blygsel försvann när hon 

var ballerina eller häst. Att se hennes självkänsla växa betydde mycket. Man ser redan 

på små barn när de känner att de klarar av någonting och växer i självkänslan. 

Gruppen ger trygghet. De dansar gärna när man sätter på musik och när de kan steg 

och rörelser stärks deras självkänsla. Pedagog B menade att man fångar lätt barnen 

när man använder sig av rörelse, barnen blir glada och även de som står vid sidan av 

och inte är med påverkas av musiken och deltar genom att stå och ”digga”. Barnens 

synliga glädje påtalas av fler och att personalens engagerade deltagande i rörelserna 

eller organiserade rörelseaktiviteter stimulerar barnen att fortsätta med liknande lekar, 

menar B. Pedagog C talar särskilt om hur barnen älskar ”jaga-lekar”. Pedagog D 

svarade: ”nej”. 

Intervjusvaren ur aspekterna självkänsla och social utveckling 

Fråga 1. Hur länge har du arbetat som pedagog och vilken är din utbildning? 

Endast en fråga om pedagogernas utbildning. 

 

 Fråga 2. På vilket sätt anser du att rörelse har betydelse för barnets utveckling? 

Visar det sig i barnens egna aktiviteter? Hur? 

En av de fyra pedagogerna svarade att rörelse hade betydelse för barnens sociala 

utveckling och en annan att den hade betydelse för gemenskap och för att knyta ihop 

barn som annars kanske inte träffades. En tredje pedagog påtalar ”jagalekar” som 

uppstår, vilket ju också faller inom ramen för en social aspekt. (Övriga svar innehåller 

betydelsen för barns stora rörelsebehov, för motoriken, kroppen, perception, hälsa och 

kreativitet). Ingen pedagog nämner betydelse för självkänsla. 

 

Fråga 3. På vilket sätt använder du organiserade rörelseaktiviteter i din 

verksamhet? Vilka syften har du med det?  

En pedagog tog upp att man kunde observera grov- och finmotoriken liksom barnets 

hela utveckling. En annan nämnde kullekar samt att syftet med organiserade 

rörelseaktiviteter kunde vara att träna kompisskap, att ge och ta, att lita på varandra 
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samt samspel, det vill säga sociala aspekter. En tredje använde sig av härmlekar och 

vad de betydde för kroppsuppfattningen och för att visa barnen hur de kan använda 

sig av kroppen.  

(För övrigt tar pedagogerna upp temainriktat arbete, rörelselekar, dans och musik, 

motorik, kroppsmedvetenhet och barnens rörelsebehov). Ingen nämner sambandet 

med självkänslan. 

 

Fråga 4. Finns det något som hindrar dig från att genomföra det du vill, när det 

gäller barns behov av rörelse eller din möjlighet att använda det som 

pedagogiskt verktyg? 

Alla pedagogerna svarade Nej. 

 

Fråga 5. Har du något särskilt lyckat rörelsepass eller något annat som du vill 

berätta om i det här sammanhanget? 

En av pedagogerna minns mycket starkt hur ett blygt barn som annars ”inte vågade ta 

för sig”, gjorde det i temat cirkus genom att byta roll och föreställa ballerina och häst. 

På ett par månader utvecklade hon en helt annan självkänsla. Samma pedagog 

berättade också om den ökade självkänsla redan de små barnen får, när de prövat på 

något och lyckats. Hon framhöll barnens spontana rörelse och dans när de hör musik, 

och talar om hur glädjefullt det är och hur det stärker barnens självkänsla och 

självförtroende. En annan pedagog tar upp hur barnen älskar ”jaga-lekar” och en 

tredje har noterat att barn som inte är med, deltar genom att stå och ”digga”, röra 

kroppen i samma takt och titta på de andra barnen. (I övrigt framkommer barns glädje 

av musik och användandet av rörelseteman).  
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Resultat  

Svaren på mina intervjufrågor pekar på att pedagogerna inte alltid tog tillvara på de 

möjligheter som förskolan ger, när det gäller att iaktta, tolka och bemöta barnens 

kroppsspråk eller använda kroppsspråk som pedagogiskt hjälpmedel. 

Sammanfattning av varje pedagogs svar på 

intervjufrågorna. 

Fråga 1. Hur länge har du arbetat som pedagog och vilken är din utbildning? 

A är förskollärare med tio års yrkeserfarenhet. 

B är förskollärare med fem års yrkeserfarenhet 

C är förskollärare med tio års yrkeserfarenhet 

D är barnskötare med 16 års yrkeserfarenhet 

 

Fråga 2. På vilket sätt anser du att rörelse har betydelse för barnets utveckling? 

Visar det sig i barnens egna aktiviteter? Hur? 

A svarade att rörelse har betydelse för den motoriska och sociala utvecklingen liksom  

för perceptionsträningen men hon beskriver inte hur. A nämner också att barnen testar 

sin rörelse i förhållande till omgivningen 

B svarade att det har betydelse för motoriken och barnens stora rörelsebehov liksom 

för perceptionsträning och hälsan. Rörelse har dessutom betydelse för gemenskapen 

på olika sätt samt för matte.  

C svarade att det hade betydelse för motoriken och perceptionen. Det visar sig 

utomhus i att de rör sig mycket, jagar varandra, tränar balans. Barnen hittar på nya 

lekar. 

D svarade att det har betydelse för motoriken. Det visade sig i deras stora 

rörelsebehov som exemplifierades.  
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Fråga 3. På vilket sätt använder du organiserade rörelselekar i din verksamhet? 

Vilka syften har du med det? 

A ger exempel på olika rörelseaktiviteter och olika tema. Syftet är att barnen ska ha 

roligt samt för att pedagogen skulle kunna göra observationer av barnens motorik och 

balans men också på hela utvecklingen. 

B ger exempel på olika rörelseaktiviteter samt låter barnen härma rörelser för att träna  

kroppsuppfattningen. Syftet är att barnen ska bli medvetna om kroppen och vad man 

kan använda den till. 

C ger exempel på olika rörelseaktiviteter. Ett syfte finns inte alltid, men det kan vara 

att träna en rörelse eller för att barnen behöver röra på sig. Barnen tränar också 

kompisskap, att ge och ta liksom samspel. 

D ger exempel med temaarbete och menar att syftet är olika för olika tema. 

 

Fråga 4. Finns det något som hindrar dig från att genomföra det du vill, när det 

gäller barns behov av rörelse eller din möjlighet att använda det som 

pedagogiskt verktyg? 

Alla svarade nej. 

 

Fråga 5. Har du något särskilt lyckat rörelsepass eller något annat som du vill 

berätta om i det här sammanhanget? 

A berättade om hur en mycket blyg och tillbakadragen flicka förvandlade sig, när de 

hade cirkus som tema, till ballerina och till häst. Hon utvecklades mycket genom 

dessa roller och fick på ett par månader en helt annan självkänsla. A påminner sig 

också de små barnens spontana rörelser när de hör musik. De blir glada och det 

stärker deras självkänsla och självförtroende. Barnen frågar själva efter musiken. 

B berättar om att barn som inte deltog i cirkustemat ändå var med, genom att de satt 

och ”diggade” och tittade på de medverkande barnen. 

C påtalar att barnen blir glada av musik, teman och rörelselekar. Det blir lekfull 

träning i motsats till de spontana lekarna, säger hon. 

D har inget särskilt att berätta. 
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Intervjusvaren ur aspekterna självkänsla – social 

utveckling. 

Ser man på svaren ur aspekten självkänsla – social utveckling framgår det att endast 

en av pedagogerna, A, ansåg att rörelse hade betydelse för den sociala utvecklingen 

men hon beskriver inte hur. B säger att rörelse har betydelse för gemenskapen. Det 

som överväger i svaren är betydelsen för motorik, perceptionsträning och barns 

allmänna rörelsebehov. Enstaka svar berör hälsa, kreativitet och matte. 

Pedagogen A uppger att ett syfte med organiserade rörelselekar kan vara att göra 

observationer på motorik och hela utvecklingen. Pedagog C anser att barnen tränar 

kompisskap och sociala relationer i de organiserade rörelselekarna. I övrigt ges 

exempel på rörelseaktiviteter och olika tema. Syftet anges, utöver det som sagts ovan, 

vara att barnen ska ha roligt, få ökad kroppsuppfattning, träna en särskild rörelse eller 

för att de behöver röra på sig.   

Ingen av pedagogerna såg sig hindrad att genomföra det de ville när det gällde 

rörelseaktiviteter. 

På frågan om lyckade rörelsepass eller om de ville ta upp något särskilt noterade 

pedagog A hur en blyg och tillbakadragen flicka blommade ut i rollen som ballerina 

eller häst och efter ett par månader fick en ökad självkänsla. A har också sett att 

barnen blir glada av att röra sig till musik och noterar även där, att det för med sig 

glädje liksom stärkt självkänsla och självförtroende. Denna glädje har även C noterat. 

B berättade att barn som inte deltog i cirkustemat ändå gjorde det passivt, genom att 

titta på de medverkande och sitta och ”digga”. 

Tolkning av svaren ur aspekterna självkänsla – social 

utveckling 

Som jag tolkar svaren är pedagogerna inte medvetna om kroppsspråkets betydelse. De 

använder sig inte avsiktligt av barnens kroppsspråk, av barnens sätt att röra sig eller 

uttrycka sig med kroppen för att tolka deras känslor. De använder ofta rörelselekar, 

men ingen pedagog uppger att de studerar barnens kroppsrörelser i det 
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sammanhanget. Det framkommer inte heller att de medvetet arbetar med kroppen som 

uttrycksmedel för att stärka barnens självkänsla. Däremot noterar några av 

pedagogerna den effekten i olika sammanhang. Alla pedagoger är väl medvetna om 

sambandet mellan kroppsrörelse och den motoriska, fysiska och kognitiva utveckling, 

medan sambandet med den emotionella och sociala utvecklingen inte framkommer så 

tydligt. 
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Diskussion 

Den övergripande frågeställningen i mitt examensarbete är: På vilket sätt har 

kroppsrörelsen betydelse för självkänsla och social utveckling och hur kan pedagoger 

använda sig av det kommunikativa uttrycket som finns i kroppsspråket? I mitt 

examensarbete har jag undersökt om fyra pedagoger i en förskola med barn mellan ett 

till fem år är medvetna om rörelsens betydelse för självkänslan och den sociala 

utvecklingen och om de i så fall använder sig av den kunskapen. Svaren har jag ställt 

mot teorier om små barns utveckling, så som de framkommer i den forskning jag 

stödjer mig på. 

De resultat jag fått visar, enligt min mening, att det finns en medvetenhet om 

rörelsens betydelse för självkänslan hos några av pedagogerna, men det framkommer 

inte att de använder sig av kunskapen.   

En av de fyra intervjuade pedagogerna hade däremot ett starkt minne av hur ett 

barns självkänsla positivt förändrades sedan hon spelat rollen som ballerina och häst i 

ett tema om cirkus. Men där är det fråga om att pedagogen i efterhand konstaterar det. 

Det framgick inte att cirkustemat var aktuellt just för att ge barn möjligheter till 

sådana rollbyten.  

Att avsiktligt ge ett barn möjligheten att gå in i en annan roll, är annars ett bra 

exempel på, hur pedagogen kan hjälpa barn att känna på sidor hos sig själv som 

annars inte får komma fram av olika anledningar. Sådana tillfällen finns dagligen i 

förskolans verksamhet. Det kan röra sig om till exempel rollfördelning i olika 

grupplekar eller rena rollekar där pedagogen kan vara med och styra, om det finns 

anledning. Leken ”Vargen och lammen” är ett sådant exempel. Där utses ett barn till 

varg och de övriga till lamm. Så snart vargen fångat ett lamm blir det också varg. Får 

ett barn med dålig självkänsla vara varg, kan det fånga det barn som det törs fånga. 

Då är de två som fortsätter att fånga och sedan bli de allt fler. Det barn som blir fångat 

hamnar dessutom strax i positionen att vara en av de starka. Att rulla tillsammans 

nerför en slänt har tidigare nämnts som en inkluderande lek, där alla får del av den 

gemenskap och glädje den leken ger. 
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Pedagogerna talade mycket om rörelselekar och lekar utomhus. Här borde det, 

enligt min mening, funnits många tillfällen till iakttagelser av barns kroppsliga 

uttryck. Inga svar i intervjuerna pekar emellertid på iakttagelser av barn som till 

exempel gick för sig själva, som busade eller var aggressiva? Det finns inga uppgifter 

som talar för att man tolkade kroppsrörelsernas uttryck och språk, vad kropparnas fin- 

och grovmotorik kunde spegla av Självets känslor? Möjligen döljer det sig en 

observation av känslomässiga uttryck i pedagog A:s svar på fråga 3, om syftet med 

organiserade rörelseaktiviteter? A svarade, att ett syfte med sådan aktivitet kan vara 

att observera bland annat motoriska färdigheter, men oftast observerar man hela 

barnets utveckling. 

 Brodin & Hylander (2010 s. 16) skriver att just vardagens möten och händelser 

har den största betydelse för förskolebarnen, när de ska utveckla sin inlevelseförmåga 

och sociala kompetens. Gunilla Dessen (1990 s. 63) kompletterar med att bästa testet 

att studera barns kroppsrörelser är i rörelselekarna.  

Varför tänker ingen av pedagogerna på mimik som en finmotorisk rörelse? Varför 

talar ingen om kroppsspråk. Enligt Gunilla Dessen (1990 s.6-8) jobbar barnet under 

första året intensivt på att utvecklas motoriskt och på att komma i kontakt med andra 

barn. Då är det just kroppsrörelsens uttryck som används och förstås av barnen. 

Rörelsen följs av känslor och kroppen har ett eget språk för att uttrycka dessa känslor. 

Det görs genom mimik och kroppsspråk. Løkken m.fl. (2006 s.14) ansluter sig till 

Merleau-Pontys variant av fenomenologin, där synen på barn och kroppsspråket blir 

påtagligt. Där menar man att barnet skapar sig självt i växelverkan med omvärlden. 

Barnets språk är kroppsspråket och barnet anpassar sig efter hur det blir bemött i 

denna växelverkan, i den dialogen.  

Daniel Stern skriver att barnet har en begynnande självkänsla redan vid födseln 

och hur det genast söker kontakt och samspel(Brodin & Hylander 2000 s. 19). Barn 

som inte blir sedda blir diffusa (Brodin & Hylander 2000 s. 21). Det är viktigt att 

någon ser vad barnet kan och delar glädjen över det, att barnet får bli ”en som kan” 

(Brodin & Hylander 2000 s.73). Självuppfattningen utvecklas i samspel med andra. 

Stern beskriver hur den utvecklingen går till under de fyra första åren. Han delar in 

tiden i fem olika perioder eller relaterandedomäner, allt eftersom hur 
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kommunikationen fungerar.  De tre första utmärks av enbart känslokommunikation. 

Här spelar mimik, ansiktsuttrycket, stor roll. De två senare perioderna kompletteras av 

det verbala språket som har betydelse för att man ska kunna prata om sina känslor och 

förstå dem. Alla perioder fungerar sedan hela tiden och barnet växlar mellan dem 

(Brodin & Hylander 2000 s. 27). 

Jag har svårt att tro att pedagogerna är införstådda med kroppsspråkets betydelse 

för kontakt och självkänslans utveckling. Om detta var något som låg dem nära, borde 

de förknippat barns rörelseaktivitet med den emotionella och sociala utvecklingen, 

anser jag. 

Ingen av pedagogerna nämner heller, att man kan hjälpa barn att visa sin vilja, 

genom att markera med sin kroppsrörelse vad man vill eller känner. Brodin & 

Hylander ger i boken Självkänsla (2010 s. 121) ett bra exempel på hur det kan göras. 

Där säger en pedagog till en pojke att han måste visa med hela kroppen hur arg han 

blivit, att han ska ta ett steg framåt, brösta upp sig, hålla kvar sina saker och säga 

”nej” med bestämd röst. De prövade detta tillsammans och sedan klarade pojken sin 

situation.  

Förskolans roll 

Det är förskolans viktigaste uppgift att ansvara för hur barnet blir bemött och hur det 

upplever sina möten med barn och vuxna (Løkken m.fl. s. 14). Den uppgiften är 

viktig, därför att barnet vistas där så stor del av sin vakna tid.  

Enligt förskolans läroplan ska miljön vara så utformad, att alla barn bemöts med 

respekt för sitt egenvärde, sin frihet, sin integritet men också så att den utvecklar 

barnens känslor och respekt för dessa värden hos andra människor. Den ska också 

vara så utformad att den stimulerar barnet att utveckla alla sina resurser. Det är 

förskollärarens ansvar att se till detta (Lpfö 98 rev, 2010 s.4-7). Då krävs det att hon 

förstår barnets signaler, inser vad barngruppen betyder och är medveten om vad hon 

själv medför i denna kreativa mötesplats.  
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Metoddiskussion 

Jag anser, att den litteratur jag stödjer mig på i mitt examensarbete känns tillförlitlig, 

då flera forskare från olika länder framför likartade åsikter och teorier. Det är främst 

kurslitteratur med fenomenologisk inriktning, jag har använt. För en större 

undersökning i samma ämne kan däremot urvalet ifrågasättas.  

Jag valde att göra en kvalitativ intervju med samma frågor till alla pedagoger och 

med möjlighet till fritt formulerade svar utifrån vars och ens erfarenheter. Frågorna 

formulerades så allmänt som möjligt för att inte vara ledande. Svaren gjorde mig ändå 

fundersam. Kan frågorna haft en annan innebörd för de som intervjuades än för mig, 

som visste vad jag ville få reda på genom intervjun?  

För att stärka validiteten, giltigheten, fick varje pedagog en skriftlig kopia på 

frågorna och sina svar. Samtliga pedagoger bekräftade att svaren stämde överens med 

vad de sagt.  

Vid en begränsad undersökning som min, är det svårt att täcka av ett så stort 

område som kroppsrörelsens betydelse för barnens självkänsla och sociala utveckling 

med endast fyra frågor, som jag gjorde. Jag intervjuade dessutom endast fyra 

pedagoger, som alla arbetade vid samma förskola. Fördelen med detta var, att 

intervjuerna gick smidigt att genomföra och resultaten lätt att bearbeta på den tid jag 

hade till förfogande. Fler intervjuer från en annan förskola och kanske från förskolor 

med specialinriktningar hade naturligtvis varit intressant att göra. Men det hade blivit 

ett alltför stort material att bearbeta med tanke på nivån för mitt examensarbete.  

Min begränsade undersökning medför att resultatet inte kan ses som representativt 

för förskolepedagoger i allmänhet, men det kan kanske ändå ge en inblick i hur några 

pedagoger ser på och använder sig av barnens kroppsspråk.  
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Avslutning 

Jag känner jag mig mycket stimulerad och inspirerad av innehållet i litteraturen och 

den fenomenologiska synen på barnen. Samtidigt känner jag mig ganska frustrerad 

vid tanke på den verklighet som möter på förskolorna. Hur ska vi pedagoger kunna 

leva upp till läroplanens mål? Hur kan det bli möjligt för oss att möta och bemöta 

varje barn så, att dess självbild stärks, så att de känner sig som en tillgång i en grupp, 

så att det utvecklar sina förmågor när barngrupperna är så stora? I grupperna finns 

dessutom ofta några barn som kräver extra mycket, genom att deras Själv inte fått 

komma till sin rätt?  

Pedagogerna behöver också bekräftelse för att arbetet ska upplevas som spännande 

och meningsfullt. Deras känslor smittar av sig på barnen. En glad och engagerad 

vuxen skapar lättare en positiv miljö runt barnet, vilket också läroplanen förutsätter att 

barnet får. En helt annan miljö möter barnet när personalen är stressad och inte hinner 

med barnen på det sätt de ber om och behöver. 

Fortsatt forskning 

När forskare nu visat att barnen redan från födseln och av egen drivkraft 

kommunicerar med omgivningen via ett kroppsspråk, vore det önskvärt att en större 

undersökning genomfördes, som visade om barnens kroppsspråk, i alla sina former, 

uppmärksammas och medvetet observeras i förskolorna. Det vore intressant att få veta 

om kroppsspråket i så fall tolkas, tonas in och omsätts i för barnet utvecklande syfte. 

Är det inte vanligt förekommande med en sådan uppmärksamhet på barnens sätt att 

kommunicera, vore det värdefullt att få konstaterat, vad som kan vara orsaken.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Pedagogernas svar på intervjufrågorna 

Fråga 1. Hur länge har du arbetat som pedagog och vilken är din utbildning? 

Pedagog A har arbetat i cirka10 år och är utbildad barnskötare och därefter 

utbildad förskollärare. Pedagog B har arbetat cirka 5 år och är utbildad förskollärare 

med estetisk inriktning. Pedagog C har arbetat cirka 10 år och är utbildad 

förskollärare. Pedagog D har arbetat cirka 16 år och är utbildad barnskötare. 

 

Fråga 2. På vilket sätt anser du att rörelse har betydelse för barnets utveckling? 

Visar det sig i barnens egna aktiviteter? Hur? 

Pedagog A svarade att rörelse hade stor betydelse för barnens motorik men också 

för den sociala träningen. A påtalade särskilt utevistelsens betydelse med naturens 

varierade möjligheter till rörelse och upplevelser av höjdskillnader och liknande 

upplevelser. Pedagog A menar att det visar sig i barnens egna aktiviteter genom att de 

rör sig nästan jämt på olika sätt, de kryper, hoppar, klättrar och testar sin rörelse i 

förhållande till omgivningen. A förstår hur viktigt det är för dem med rörelsen 

alltifrån när de är små. Barnen utvecklas fort. Musiken påverkar också rörelsen. 

Pedagog B svarade att rörelse var viktigt för motoriken och barnens stora 

rörelsebehov men även för hälsan, hjärnan och kroppen. B ansåg också att utemiljön 

på förskolans naturtomt gav barnen varierade uppfattningar om lägesförhållanden och 

mer utmaningar. På frågan om det visade sig i barnens aktiviteter och i så fall hur, 

svarade B att det hade betydelse för gemenskap, för att knyta ihop barn som annars 

kanske inte träffas, för matte. 

Pedagog C svarade att det är bra att barnen får röra på sig och använda alla 

muskler. Förskolans stora trädgård gör att barnen rör sig mycket och leker på annat 

sätt, hittar på nya lekar, tränar balans och använder material för att träna andra sinnen. 

Det visar sig i barnens egna aktiviteter genom att de utforskar, hittar på nya lekar, 
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springer, jagar varandra, kryper, klättrar, undersöker nivåskillnader, går balansgång, 

menade C. 

Pedagog D svarade att det har betydelse för motoriken. Barnen blir ”stadiga”. 

Rörelse som att hoppa, leka och springa är en del av vardagen. I barnens egna 

aktiviteter märks det i deras lekar. De går balansgång, kastar saker, hoppar 

”hoppsasteg”, skuttar, springer uppför och nedför i backar. 

 

Fråga 3. På vilket sätt använder du organiserade rörelseaktiviteter i din 

verksamhet? Vilka syften har du med det? 

Pedagog A – Vi arbetar ofta temainriktat som till exempel med rörelseprogrammet 

Bamse. Man kan också bygga upp olika sagor med rörelser. Man kan använda 

barnyoga, rörelselekar och dans eller bara musik. Barn inspireras av att se stora dansa. 

Vi har också använt oss av teman som cirkus och rörelsebanor. Syftet är främst att 

barnen ska ha roligt. Har man musik och rörelse så ser man att barnen inspireras att 

fortsätta. Man kan också observera grov- och finmotorik, balans och sådana saker 

men oftast ser man mer på hela barnets utveckling. 

Pedagog B – Vi använder olika rörelsetema som till exempel cirkus. Barnen får 

också härma rörelser, vilket har betydelse för kroppsuppfattningen. Vi använder också 

fria danser, där de får öva sig på olika sätt. Vi försöker göra dem medvetna om hur de 

kan använda kroppen på olika sätt, vi talar även om kostens betydelse bland annat för 

att bli stark. Syftet är att barnen ska bli medvetna om kroppen och vad man kan 

använda kroppen till.  

Pedagog C – Vi använder musik och dans, rörelselekar, vanliga lekar som kullekar 

och liknande i samlingar, men de tas även upp spontant av både barn och fröknar. Det 

finns inte alltid ett syfte bakom lekarna, men det kan vara för att träna en rörelse eller 

för att barnen behöver röra på sig. Det behöver barnen göra både här och hemma och 

alla har inte möjlighet att göra det hemma. Man tränar också motorik och kompisskap, 

att ge och ta, att lita på varandra. Även samspel kommer fram i rörelselekar.  

Pedagog D – Vi använder det i temaarbete. Syftet är olika i olika tema. Med temat 

cirkus gör vi cirkusrörelser som vi inte gör så ofta annars och som ju är en del av 

motoriken. 
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Fråga 4. Finns det något som hindrar dig från att genomföra det du vill, när det 

gäller barns behov av rörelse eller din möjlighet att använda det som 

pedagogiskt verktyg? 

Pedagog A – Nej, inte alls. 

Pedagog B – Nej, inte nu sedan vi flyttat till nytt hus. Förut var rummen så små att 

barnen stötte i varandra vid danser, men nu är det mycket bättre. Mer kunskaper 

önskar man sig alltid. 

Pedagog C – Nej, nu sedan vi flyttade till ett nytt hus har vi större ytor både inne 

och ute. Inte heller vad gäller personal, samarbetet eller redskap finns något som 

hindrar.  

Pedagog D – Nej, i så fall bara jag själv. 

 

Fråga 5. Har du något särskilt lyckat rörelsepass eller något annat som du vill 

berätta om i det här sammanhanget? 

Pedagog A – Jag tänker särskilt på när vi arbetade med ett tema under en längre 

tid, som med cirkusen. Det var ett väldigt starkt minne att se hur en väldigt blyg flicka 

som inte vågade ta för sig annars men som i cirkusnumren gjorde det. Hon var både 

ballerina och häst och på ett par månader hade hon utvecklats och fått en helt annan 

självkänsla. Man kan se på redan de små barnen, när de känner att de klarar av något. 

Beröm är viktigt och att man i små steg stimulerar dem att prova på saker. A minns 

starkt just den ökade självkänsla barn får när de provat på saker och känt att de 

lyckats och hon menar att de lär sig och känner en trygghet i gruppen. A tänker också 

på barnens spontana rörelser, att de tycker om att dansa när man sätter på musik. Det 

gör även de små barnen från ett och ett halvt års ålder. De kan steg och rörelser och 

allt är väldigt glädjefullt. Det stärker deras självkänsla och självförtroende. Vi håller 

på med det i stort sett varje dag och det är barnen som kommer och ber om det. Det 

tycker jag är väldigt härligt. 

Pedagog B – Cirkustemat har barnen tyckt varit väldigt roligt.  Idag använde vi oss 

även av schalar. Även barn som inte var med stod och deltog genom att ”digga” och 

tittade på de andra barnen. Men även andra rörelseteman fångar barnen som Tjan 

Banan och fotboll. Det fungerar ofta när man gör något med rörelse, särskilt om man 

själv är med på ett inlevelsefullt sätt. 

Pedagog C – Man märker att barnen tycker mycket om och blir glada av musik 

och vårt cirkustema och andra teman och rörelselekar. Det blir lekfull träning i 
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motsats till de spontana lekarna. Ofta fortsätter barnen med rörelselekarna. Särskilt 

”jaga-lekar” älskar barnen. 

Pedagog D – Nej.  

 

 

 


