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Abstract 

 
The purpose of this study is to examine how teachers in the preschool are working with 

movement. I think that there are many preschools, that need to work more with movement and 

there are many important observations that indicate how important it is to get some exercise. 
 
While physical in preschools declines, we can also in the modern society see how many 

children spend more and more hours in front of iPads and computers. I want to see how the 

pedagogues in different preschools are thinking about this topic and how they are working 

with it. What kind of thought do the pedagogues have about the significance of movement for 

children's development and how do they plan and structure the moments of movement.  
To find this out, my study is based on qualitative interviews to obtain as comprehensive an-

swers as possible. I have interviewed pedagogues (nursery school teachers and preschool 

teachers) in six preschools, three in the country side and three in the city. 

 

The results of this survey is, that most of the participating preschools have a plan for move-

ment both indoor and outside with clear objectives. Afterwards they evaluate these objectives 

to see what can be done differently and to improve. The pedagogues in the survey have a posi-

tive attitude to movement in preschool.  Creating joy of movement in preschool is all about 

having fun by playing and learning together.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen är att se hur pedagogerna på förskolorna arbetar med 

rörelse. Jag tycker att det finns många förskolor som behöver arbeta mer med rörelse och det 

finns många forskar rön som talar för hur viktigt det är att röra på sig. Samtidigt som 

rörelsestunderna på förskolan minskar kan vi också i dagens samhälle se hur många barn 

spenderar många timmar framför surfplattor och datorer. Därför vill jag se hur pedagogerna 

på olika förskolor tänker kring detta ämne och hur de arbetar med detta område på förskolan.  

Vilka tankar har pedagogerna kring rörelsens betydelse för barns utveckling och hur ser 

planeringen av de strukturerade rörelsestunderna ut.  

För att få reda på detta har jag i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer för att få så 

givande svar som möjligt. Jag har intervjuat pedagoger (barnskötare och förskollärare) på sex 

olika förskolor, tre på landet och tre i staden.  

 

I resultatet av denna undersökning kan vi se att de flesta av de medverkande förskolorna 

arbetar kontinuerligt med rörelse, vilket innebär att de har en planering med tydliga syften och 

utvärderar även dessa moment för att se vad man kan göra annorlunda och förbättra.   

Att skapa rörelseglädje i förskolan handlar om att ha roligt och leka och lära tillsammans.  

Nyckelord 

Förskola, fysisk aktivitet, rörelseglädje, strukturerade rörelsestunder 
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1. Inledning.  

 

I läroplanen för förskolans strävansmål står det bl.a. att varje barn ska:  

 

”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”(Skolverket, 2011, s.10).  

 

Jag har valt att skriva om rörelseglädje i förskolan, för att jag upptäckt - under den tid jag 

arbetat på olika förskolor och under mina VFU- perioder att det finns väldigt få eller inga 

strukturerade rörelsestunder på förskolorna. Med strukturerade rörelsestunder menar jag då 

planerade stunder med avsatt tid och med ett tydligt syfte vad denna tid ska ge. 

Rörelsestunderna, som är genomtänkta med tydliga syften av en pedagog, ska vara planerade 

och det ska finnas gott med tid så att man inte ska behöva stressa. Självklart ska barnen få 

vara delaktiga.  

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver vikten av att röra på sig och att man mår 

bra av att röra på sig. Barn behöver vara i rörelse och få leka för att må bra och barn är nästan 

jämnt i rörelse genom sin lek. De menar att den motoriska träningen, som sker genom fysisk 

aktivitet, är viktig för barns inlärning.  

 

Osnes, Nancy Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att man kan se på lek och lärande som 

samma sak. Det är genom leken barn lär sig, och genom leken barn får samspela tillsammans 

med sina vänner. De beskriver också vikten av pedagogrollen och att man kan se den ur olika 

perspektiv. Den vuxna har alltid en roll i barns lek som lekkamrat, vägledare, åskådare eller 

igångsättare. Det är viktigt att pedagogen vet sin roll och vet vad den innebär.  

 

Det är även viktigt att man tänker på att ha en tydlig planering, så att arbetslaget ska veta vad 

som ska ske och vilket syfte det har. Det är viktigt att hela arbetslaget strävar mot samma mål 

och har en gemensam syn på hur de ska gå till väga. Det finns styrdokument såsom läroplanen 

och skollagen som alla förskolor ska följa och arbeta utifrån. Men sedan ska det även finnas 

konkreta arbetsmål för förskolan om hur man ska arbeta med rörelse (Osnes, Nancy Skaug 

och Eid Kaarby, 2012).  
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2. Syfte 

 
Denna undersöknings syfte är att undersöka hur pedagogerna arbetar med rörelse på 

förskolan, vilken inställning pedagogerna har till rörelse och hur man kan skapa rörelseglädje 

för barnen på förskolan.  

 

Jag har under den tid jag arbetat på olika förskolor samt under mina VFU perioder upptäckt 

att det är få eller ibland inga planerade rörelsestunder på förskolan. Samtidigt läser man om 

vikten av att röra sig och hur många barn spenderar många timmar framför surfplattor och 

datorer. Barn är ständigt i rörelse och har mycket energi men hur ser det egentligen ut med 

planerade och strukturerade rörelsestunder på förskolorna?  

2.1. Frågeställningar 

 

Hur kan vi skapa rörelseglädje i förskolan? 

 

- Hur ser det ut med strukturerade rörelsestunder på förskolorna?  

- Vad är rörelseglädje i förskolan? 

- Hur kan pedagogerna bidra med rörelseglädje till barnen? 

- Vilken inställning har pedagogerna till rörelse i förskolan? 

- Har pedagogerna någon utbildning i rörelse? 

- Hur ser pedagogerna på rörelsens betydelse för barns utveckling? 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

3.1. Om barns rörelsebehov: 

Tidigare forskning visar att fysiskt aktiva barn får en bättre självuppfattning och därför är det 

viktigt att erbjuda barn olika fysiska aktiviteter. Det krävs att pedagogerna som närvar är 

aktiva och har en viss medvetenhet kring barns motoriska utveckling, för att kunna stimulera 

barnen på ett utmanande sätt. Den bild barn får av rörelse ger grunden till vilken syn barnen 

får då de blir äldre. Man kan även se fler fördelar med daglig fysisk aktivitet såsom friskare 

barn, bättre koncentrationsförmåga och bättre aptit. Forskning visar ett samband mellan fysisk 

inaktivitet och ökad risk för sjukdomar. Barn, som har svårt med grovmotorik och är i dålig 

kondition, kan dra sig för att utöva fysisk aktivitet på fritiden och därför är det då viktigt att 

barnen får fysisk stimulans på förskolan.  

Förskolebarn behöver få stimulans i form av rörelse för att kunna utvecklas men även för att 

kunna sitta still. Den organiserade rörelseaktiviteten på förskolan ska vara rolig och fyllas av 

glädje, så att barnen tycker att det är roligt att delta och utan krav som ska uppfyllas. Att 

erbjuda barnen fysisk aktivitet gör barnen friskare, ger bättre sömn, samt påverkar deras 

koncentrationsförmåga och möjlighet för lärande (Ericsson, 2005: Folkhälsan).  

 

Aldrig har det varit så många barn inskrivna i förskolan som nu, 83 % av alla 1–5-åringar är 

idag inskrivna i förskolan. Därför är det viktigt att man erbjuder barnen fysisk aktivitet av 

olika slag samtidigt som man tillsammans med barnen lägger grunden för goda rörelsevanor 

(Skolverket, 2013.)  

Ericsson (2003) gjorde en studie, där man iakttog relationen mellan barns motoriska 

utveckling, koncentrationsförmåga och skolprestationer, för att se om resultaten förbättrades 

genom mer fysisk aktivitet och motorisk stimulans. I resultatet från denna studie fick man 

veta att mer fysisk aktivet kan ha en betydelse för inlärningen hos barn i svenska och 

matematik. Anmärkningsvärt var framför allt att skrivförmågan hos barn ansågs bero på den 

motoriska träningen barnen hade fått. Den träning barn får på förskolan hjälper barnen i 

skolan, eftersom den får en positiv inverkan på barns grovmotorik, finmotorik, perception och 

minnet.  

Barn är nyfikna och med hjälp av kroppen sker lärande och utveckling. Genom rörelse och lek 

sker också ett socialt samspel mellan barn, men också mellan barn och pedagog. Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt (2002) beskriver hur dagens samhälle och den tekniska utrustningen 

vi använder i stora delar av vår vardag inte tar hänsyn till våra kroppar, som vill och behöver 

fysisk aktivitet. De menar även att eftersom inte samhällsutvecklingen tar hänsyn till våra 

behov av att röra sig, har man i förskolan ett ansvar att ge barn möjlighet till fysisk aktivitet 

på ett eller annat sätt under dagen. Lek är en möjlighet för rörelse och i förskolans vardag 

finns det både tid och utrymme för lek. Barn rör sig hela tiden och är mycket fysiskt aktiva då 

de gungar, klättrar, springer, går, kryper, hoppar etc.  Barn lär sig och upptäcker världen 

genom rörelse och därför är det av stor vikt att ge barnen tid och rum för den fysiska och 

motoriska leken i verksamheten. Barnen får nya kunskaper genom leken både kognitivt, 

emotionellt och socialt.   

Det är viktigt att kunna glädja sig åt att delta i rörelseaktiviteter och få en positiv bild av 

fysisk aktivitet. Det är också viktigt att barnen får en glädjande bild av rörelse för att vilja 

delta och våga pröva och ta för sig då det erbjuds olika rörelseaktiviteter.  
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Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att det är förskolans skyldighet att erbjuda barnen 

fysisk aktivitet. De menar vidare att barn är i behov av rörelse och därför är det viktigt att man 

förbättrar och förstärker deras medvetenhet om vikten av fysisk aktivitet redan i förskolan. I 

Norge har man fört in fysisk aktivitet och hälsa i deras motsvarighet till läroplanen – Lov om 

barnehager av 1995.  

 

”Förskolan skall ge barn som ännu inte är skolpliktiga goda utvecklings och 

aktivitetsmöjligheter i nära förståelse och samarbete med barnens hem” (Grindberg och 

Langlo Jagtøien, 2000, s. 16).  

 

Även Ericsson (2005) poängterar att det är viktigt att förskolan låter barnen röra mycket på 

sig. Barn behöver få utrymme för livliga lekar med hela kroppen och det är viktigt att 

pedagogerna låter barnen utöva även sådana lekar som hos en vuxen kan uppfattas som 

stökiga lekar. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att man som förskollärare bör ha vissa kunskaper 

för att kunna utmana och hjälpa barnen på bästa sätt. Kunskaperna de lägger vikt på är; fysisk 

utveckling och växande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnenas betydelse för rörelse, 

integrering av sinnena och motoriken samt sambanden mellan motorik och lärande.  

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) lägger stor vikt vid att barns rörelsebehov tillgodoses 

och därmed får en positivbild av rörelse. De blir då positiva till att vilja röra sig mer. De pekar 

också på vikten av att ha ett syfte med rörelseaktiviteterna för barn och att man då ska ta 

hänsyn till barnens kroppsliga utveckling.  

 

3.2 Rörelsens betydelse för barns utveckling:  
 

Wikland (2006) beskriver att även barn mår bättre av att få röra på sig. Att röra på sig har för 

barn en stor betydelse för deras utveckling. Fysisk aktivitet kan hjälpa barnen att få en bättre 

självuppfattning, genom att få lyckas och utforska olika aktiviteter genom rörelse. Det finns 

många viktiga aspekter som visar på att rörelse har en betydelse för barns utveckling. Den 

sociala träningen sker genom olika aktiviteter och för att kroppen ska utveckla alla 

organsystem behöver kroppen olika aktiviteter. Men även för den motoriska träningen är 

rörelse viktigt d.v.s. då man klättrar, hänger, kastar, balanserar, går, springer, hoppar etc. Och 

genom att prova på saker flera gånger – byggs de motoriska färdigheterna. Här visar forskning 

att barn med väl utvecklad motorik har lättare för inlärning och koncentration.  

 

3.3. Styrdokument: 

   

I läroplanen för förskolan (2011) står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande samt att förskolan ska vara ett stöd för föräldrarna för barns utveckling. Vidare står det 

även att förskolan ska erbjuda en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet. Även här kan vi 

läsa att leken är en viktig del av barns lärande och utveckling.  Under utveckling och lärande 

bekräftas detta i strävansmålet: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
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kroppsuppfattning samt förståelsen av vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (Skolverket, 2011, s. 10).  

 
3.4 Möjlighet till rörelseglädje i förskolan: 

 

Osnes, Nancy Skaug & Eid Kaarby (2012) beskriver de olika faktorerna som man bör tänka 

på för att kunna skapa rörelseglädje för barnen. De tar upp de fysiska faktorerna, den sociala 

miljön samt de psykologiska faktorerna.  

De menar att de fysiska faktorerna innebär hur lokalerna ser ut, hur gården ser ut, finns det 

tillgång till skogsmiljö, material och utrustning och finns det tid för rörelsestunder och fysisk 

aktivitet.  Det är många olika faktorer som spelar stor roll för att kunna erbjuda barn god 

rörelseglädje på förskolan. Den sociala faktorn menar de är hur barngruppen fungerar, vad det 

är för barn i barngruppen och om det finns särskilda behov att ta hänsyn till. Den tredje 

faktorn, den psykologiska faktorn handlar om barnen och deras självuppfattning och självbild.  

De vuxna har till uppgift till att främja rörelseglädje för barnen och ovan nämnda forskare tar 

upp fem olika faktorer där de menar att de vuxnas roll har en stor betydelse, som lekkamrat, 

vägledare, åskådare, att leka parallellt, förstå barns lek och vara åskådare.  

Som lekkamrat är den vuxna med i barnens lek och är delaktig. Man kan därmed föra en 

dialog med barnen, men det är då också viktigt att man som vuxen inte tar över leken. 

Pedagogerna kan även vara vägledare, då barnen kan behöva stöd och hjälp i sin lek.  Det är 

då är det viktigt att man som vuxen vägleder dem utan att avbryta leken. Att förstå barns lek 

handlar om att förstå vad leken innebär, det gör man på bästa sätt genom att samtala med 

barnen om deras lek. Att vara åskådare är också viktigt, då man kan observera barnen och få 

en överblick över barnens motoriska och sociala utveckling. Det finns för det mesta ett syfte 

med att man som vuxen väljer att vara åskådare. När man leker vid sidan om barnen så leker 

man en liknande lek som barnen leker, men utan att ta kontakt med dem. Då kan barnen, om 

de vill inhämta nya idéer och inspiration, och utveckla den egna leken.    

Hammar och Johansson (2008), beskriver vikten av att ha rörelseglädje i förskolan – att all 

aktivitet bör bygga på rörelseglädje. Som pedagog kan man hjälpa barnen med samhörighet, 

gemenskap och meningsfulla aktiviteter. De beskriver en trygg barngrupp; 

 

”I en trygg grupp har man roligt tillsammans och skrattar med varandra, aldrig åt varandra” 

(Hammar & Johansson, 2008, s.40). 

 

3.5. Lek och fysisk aktivitet 
 

Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver hur viktig leken är för barn och deras utveckling. 

Barn leker inte med en avsikt, barn leker här och nu. Barnen bestämmer i leken och hur den 

ska utformas, vilket betyder att de vuxna inte kan bestämma vad barnen ska lära sig i leken. 

Barnen är stora delar av dagen på förskolan och utemiljön ger goda möjligheter till fysisk ak-

tivitet. Även om barn leker mest hela tiden behöver de stimulans och vägledning till både 

stillsammare fysiska aktiviteter, men även aktiviteter som kräver mer fysisk aktivitet. Det är 

därför viktigt att förskolan har en plan över hur de ska stimulera barnen bra för fysisk aktivitet 

och vilket syfte aktiviteterna ska ha. 

 

En del av barnens existens är leken – barn leker hela tiden. Den kan utformas på många olika 
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sätt och användas med stor fantasi för att få vad som helst att hända. Att ha ett bra kropps-

medvetande är viktigt för barnen och att veta hur man kan använda kroppen som ett redskap. 

Om man är osäker i sitt kroppsmedvetande kan det vara en brist i barnens lekvärld. Barnen 

använder sig av sina egna sociala erfarenheter då de leker och på deras egna sätt kan de då 

tolka och strukturera sin omvärld (Grindberg och Langlo Jagtøien, 2000). 
 

3.6 Barns motoriska utveckling:  
 

Barns motoriska utveckling är något som alltid pågår. Den motoriska utvecklingen ser för de 

flesta människorna snarlik ut. Det finns olika förutbestämda stadier som de flesta barnen 

följer.  Ericsson (2005) beskriver barns motoriska utveckling i fyra faser:  

 

* Reflexrörelser 

* Symmetriska rörelser 

* Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser 

* Automatiserade rörelser  

 

När barn väl kan stabilisera sin kropp i olika positioner kan de också använda sig av nedärvda 

rörelseprogram och därmed också träna in nya rörelser. När nervsystemet utvecklats mera kan 

barnen lära sig mer avancerade och finkoordinerade rörelser. Med hjälp av träning kan man 

själv påverka hastigheten, som dessa system utvecklas i (Ericsson, 2005).  

 

Om man utgår från cephalo-kaudala principen börjar den motoriska utvecklingen i huvudet, 

via bålen och sen ner i fötterna. Detta gör att den motoriska utvecklingen för de flesta startar 

med att man kan lyfta huvudet, bröstkorgen och sitta och slutligen när man fått det 

grundläggande motoriska får man muskler i ben, fötter och tår. Enligt den proximo – distala 

utvecklingsprincipen kan man se att de mest centrala kroppsdelarna utvecklas först.  

 

Den motoriska utvecklingen hos barn kan även delas upp i olika stadier. Vart efter kan barnet 

göra olika rörelser naturligt och detta påverkar inte bara den motoriska utvecklingen utan även 

för det perceptuella och storhjärnans och hjärnbalkens utveckling av de olika centra (Ericsson, 

2005).  

 

3.7. Grovmotoriska svårigheter: 
 

Med grovmotoriska svårigheter kan vi titta närmare på de barn, som har problem med de 

större kroppsrörelserna. Detta kan visa sig på olika sätt, men framför allt genom allmän 

klumpig kroppskontroll, dåligt balanssinne eller svårigheter med att lära sig simma eller 

cykla. Ericsson (2005), beskriver att detta kan bero på en eller flera faktorer ”bristande 

automatisering av grundrörelserna, svag muskelspänning (hypotonus), balansproblem, 

motoriska samordningssvårigheter, omogen, otränad och avvikande motorik.   

För att gå närmare på djupet med dessa svårigheter kan vi titta på vad dessa begrepp innebär. 

Automatiseringssvårigheter kan vara då barn finner svårigheter i att kunna utöva inlärda 

rörelsemönster utan att egentligen behöver tänka efter vad de gör. Konsekvenserna av detta 

blir att simultankapaciteten och uthålligheten hos barnet blir lidande, eftersom barnet då alltid 

behöver tänka hur det ska göra. Barnet behöver alltså då lägga all sin energi på hur det ska 

utöva en viss rörelse, men i verkligheten kan det se ut som att den klarar av att utöva 

rörelserna. Då har det alltså lagt ner all sin energi på detta och det är inget naturligt som bara 
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sker. Detta kan även visa sig som att barnet gör klumpiga och otydliga rörelser.  

 

Om barnet har svag muskelspänning kan detta medföra att barnet har svårt att komma till ro 

och utöva mer stillasittande aktiviteter. För att kunna sitta still behöver kroppen använda sina 

muskler, eftersom de hjälper till att hålla upp kroppen. När muskelspänningen i kroppen blir 

svagare blir kroppen ihopsjunken och man kan behöva vila en stund. Det är de stora 

muskelgrupperna som håller kroppen uppe och då musklerna blir trötta, kan barnet få svårt att 

hålla sin kropp upprätt utan att röra på sig och ändra position av kroppen (Ericsson, 2005).  

3.8. Olika perceptionsområden:  

När man föds har man redan alla sinnen, men för att kunna använda dem måste man träna upp 

sin sinnesförmåga. Detta för att kunna tolka olika sinnen. Hammar och Johannson (2008), 

beskriver det taktila perceptionsområdet, det vestibulära perceptionsområdet, det auditiva 

perceptionsområdet, visuella perceptionsområdet och det kinestetiska perceptionsområdet.  

Det taktila perceptionsområdet, är ytkänseln och är en mycket viktig källa för ett nyfött barn. 

Barnet kan härmed känna beröring från sina föräldrar men också sådant som värme och kyla. 

Av tidigare forskning kan man se att huden har ett förhållande till balansen. I en avhandling 

av Backlund (2004), beskriver hon att det taktila sinnet utvecklas först och redan i magen hos 

ett foster kring 9: e veckan.  Hon beskriver även hur huden har en stor betydelse för balansen. 

Hon gjorde en undersökning för att testa detta samband och kunde då visa att lätt beröring av 

händer eller armar påverkade balansen. Hon menade också att balansfunktionen hos huden är 

något som sker omedvetet. 

Det vestibulära perceptionsområdet – balansen omfattar balans, rörelse och gravitationssinnet. 

Genom leken kan man stimulera och träna balanssinnet, därför kan det vara bra att leka i 

ojämn terräng. Då barnen tränar sitt balanssinne omedvetet och när balanssinnet är 

välutvecklat tar det autonoma nervsystemet över, dvs. man kan göra saker utan att behöva 

tänka efter vad man egentligen gör. Hammar och Johansson (2008), lägger vikt på hur viktigt 

det är att erbjuda barn att gunga, snurra och rotera på olika sätt, de menar att det är i det 

vestibulära området de flesta barn har motoriska svårigheter. 

 

Hörseln är det auditiva perceptionsområdet, som har en stor betydelse eftersom man genom 

hörseln kan samla och tolka olika intryck. Om ett barn har svårt att koncentera sig om det är 

för mycket ljud runt om i omgivningen, kan den även ha svårt med att samla och tolka 

information och instruktioner som det får.  

 

Synen är det visuella perceptionsområdet, som är ett viktigt sinnesorgan för den perceptuella 

utvecklingen och utgör av ca. 80% av sinnesintrycken.   

 

Djupkänseln utgör det kinestetiska perceptionsområdet, detta är dock inget sinnesorgan. Men 

genom de olika känselkropparna (proprioceptioner) kan man samla in olika intryck Detta 

perceptionsområde hjälper oss även med att få ändamålsenliga rörelser (Hammar och 

Johansson, 2008).  

 

3.9. Självförtroende och självkänsla:  

 

Hammar och Johansson (2008), menar att genom social interaktion med andra utvecklas hela 

tiden barns självbild. Skapar barnet en god självbild leder detta också till en trygghet när vi 

möter andra människor – en dålig självbild kan däremot göra att barnet blir mer tillbaka 
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draget. ”Självbild är ett övergripande begrepp och innebär den bild vi har av oss själva och 

Har barnet en god självkänsla kan man som vuxen få barnet att våga prova på nya saker. Har 

barnet en sämre självkänsla kan det bli så att det helst bara gör saker som det känner igen och 

vet hur det går till och vill ogärna prova på nya saker. 

”Självkänsla innebär din egen bedömning av din förmåga” (Hammar & Johansson, 2008, s. 

57).  

För att självförtroende ska kunna utvecklas krävs lek och rörelseaktiviteter inom tre olika 

kompentensområden; jag-, material- och social – komptens.  

”Självförtroende står för vilken tro man har på sig själv att klara en uppgift” (Hammar & 

Johansson, 2008, s. 57).  

 

4. Teoretisk utgångspunkt. 
 

Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna undersökning är Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori som utgår från att samspel mellan pedagog och barn, barn och barn och 

även barn – miljö, som har stor inverkan på barn och deras utveckling och lärande.  Han 

lägger vikt vid hur människan tillsammans med andra i ett socialt samspel skapar omvärlden 

tillsammans. Vygotskilj menade på att människan är en social varelse och att människan föds 

in i en social miljö. Han beskrev den biologiska utvecklingsfasen från det att man föds då man 

lär sig att fixera sin kropp, fokusera med blicken, gå och springa (Säljö, 2011).  

 

Vygotskij talade om att människan både är en biologisk och kulturvarelse. Den biologiska 

utvecklingslinjen startar redan vid födelsen och sen utvecklar den olika färdigheter med 

kroppen i takt med sin utveckling. Han menade även att språket har en stor inverkan, och är 

en byggsten i den sociala utvecklingen. Det är genom det sociala som vi kan kommunicera 

med andra och får sociokulturella erfarenheterna (Säljö, 2011).  

Det sociokulturella perspektivet präglas av mediering, som Vygotskilj menar är ett verktyg 

som vi människor använder oss av i vår vardag. Mediering förklarar samverkan mellan 

människan och de kulturella redskap som hon använder för att förstå sin omvärld.  

Han skiljer på två olika redskap, de fysiska och de psykologiska. De fysiska redskapen – 

artefakter kan man säga är det mesta som finns i vår vardag och som vi tar hjälp av
1
. De 

psykologiska redskapen är sådant vi behöver för att kunna tänka och kommunicera med vår 

omvärld, och det viktigaste redskapet här är språket som vi behöver för att kommunicera med 

varandra. Det är även med hjälp av språket som vi kan förmedla de sociokulturella 

erfarenheterna men också i samspel och i interaktion med andra individer (Strandberg, 2006; 

Säljö, 2011).  

 

 

4.1. Vygotskiljs tankar kring barns utveckling:  
 

Enligt Vygotskilj är det viktigt att kunna skilja på den reella och potentiella utvecklingsnivån 

dvs. det barnen kan på egen hand och det barnet behöver stöd av en vuxen för att klara av. 

Han menar vidare även att inlärningen är viktig för barns utveckling och genom inlärning kan 

man påskynda utvecklingen. Detta är viktigt att tänka på när man planerar och har en given 

tanke med att lägga nivån något högre än var utvecklingsstadiet ligger för att barnen ska få en 

tillräcklig jämvikt av stimulans och utmaning (Ericsson, 2005). 

                                                 
1
 Exempelvis fingrar vid räkning, kartor vid orientering etc.  



 

10 

 

 

Vygotskij menar vidare på att samspel är lärande och utveckling, och inte bara en sorts metod. 

Han säger också att barn gör inte som vuxna säger, de gör som vuxna gör – därför har det sin 

vikt i att vuxna vet hur man uppför sig i sociala situationer (Strandberg, 2007).  

5. Metodval och etiska hänsynstagande 

 
5.1. Metod:  
 

För att genomföra denna undersökning används kvalitativa intervjuer.  Med en kvalitativ in-

tervju beskriver Trost (2010) att man använder sig av förutbestämda strukturerade frågor (Bi-

laga 1) men man kan under intervjuns gång ställa följdfrågor. Johansson och Svedner (2010), 

menar att under en kvalitativ intervju så har man endast frågeområdena bestämda och att frå-

gorna kan variera lite från intervju till intervju. Detta är den metod som ger mer utvecklade 

svar. Johansson och Svedner (2010) skriver även att det är bra att spela in intervjun och att det 

är viktigt att ge information kring detta så att personen, som blir intervjuad, vet vad detta in-

nebär.  

 

 
5.2. Urval.  

 

Undersökningen genomfördes på sex olika förskolor, som jag slumpmässigt valde ut från 

kommunens hemsida. Medvetet valde jag tre i staden och tre på landet. Det spelade ingen roll 

om pedagogen som jag intervjuade var barnskötare eller förskollärare, eftersom jag tyckte att 

det inte hade någon betydelse för undersökningen.  

 

5.3. Genomförande.  

 

Jag började med att samla på mig information om ämnet jag skulle skriva om för att bli påläst 

och därmed också veta vad det redan fanns skrivet om detta ämne. Jag läste även några befint-

liga c-uppsatser för att se vad som fanns. Det var svårt att hitta vetenskapliga texter om rörelse 

men jag fick hjälp via Kau:s bibliotek, vilket var jättebra.  

Sen letade jag på kommunens hemsida efter förskolor som jag kunde använda i min under-

sökning. Därefter kontaktade jag respektive förskolechef via telefon, för att få tillåtelse att 

komma och intervjua. Första kontakten med den pedagog, som jag skulle intervjua var också 

via telefon och när jag ringde för att boka en tid berättade jag även om mitt syfte med under-

sökningen. Varje förskola fick ett kodnamn istället för det verkliga namnet, eftersom under-

sökningen skulle ske med anonymitet. När jag sedan träffade pedagogen för genomförandet 

av intervjun informerade jag igen om mitt syfte med undersökningen, gav en informations-

blankett samt en samtyckes - blankett som varje pedagog fick skriva på – där samtycke gavs 

för att spela in intervjun samt att pedagogen tagit del av informationen.  

Intervjuerna tog mellan 30-45min. Under intervjuerna satt vi i ett enskilt rum, för att kunna få 

prata ostört. Jag spelade in intervjuerna med min telefon, och direkt efter intervjuerna sam-

manställde jag intervjuerna i ett dokument på datorn, som jag sedan sparade under deras kod-

namn.  

När jag hade genomfört alla intervjuer – kunde jag börja sammanställa alla intervjuerna till en 
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analys, för att sedan slutligen skriva en resultatdiskussion där jag knyter samman min under-

sökning.  

 

5.4. Reliabilitet och validitet.   

 

Reliabilitet är mätnoggrannheten i undersökningen, dvs. täckte frågorna på intervjuerna till-

räckligt, för att få svar på frågeställningen, och var det några frågor som missförstods eller om 

det saknades någon fråga (Johansson & Svedner, 2010). Jag upplevde att på frågan om rörel-

sestunderna, hade tydliga syften – så svarade de flesta pedagogerna även på frågan om hur 

planeringen såg ut. Därför upplevde jag att vissa av pedagogerna blev lite förvirrade, då jag 

sedan frågade om planeringen av rörelsestunderna. Men eftersom jag använde mig av kvalita-

tiva frågor hjälpte det mig här att jag kunde ställa följdfrågor, beroende på vad pedagogen 

svarade.  Jag tycker jag hade med bra frågor till mina intervjuer, men jag kunde haft med nå-

gon fråga om pedagogens syn på att erbjuda strukturerade rörelsestunder på förskolan, och 

hur man skulle kunna arbeta för att alla förskolor ska värdera rörelsestunderna lika mycket 

som andra moment i verksamheten. In övrigt tycker jag att frågorna gav bra svar på min frå-

geställning.  

Validiteten i min studie är hur tillförlitligt resultatet blivit (Johansson & Svedner, 2010). Jag 

tror att pedagogerna som svarade på frågorna, kan ha gett mig olika bilder av hur de arbetar 

med rörelse mot hur det egentligen ser ut i verksamheten. Jag tror att några kan ha svarat på 

frågorna såsom de önskar att de arbetar med rörelse, några gav svar efter vad de trodde jag 

ville ha för svar. Jag tror också att bilden av respektive förskola kanske gavs som positivare än 

vad den egentligen är – då pedagogerna ville ge en positiv bild av sin förskola.    

 

5.5. Etiska hänsyntaganden:  

 

Innan intervjuerna kan genomföras, måste respektive förskolechef kontaktas för att få ett ok 

till att komma ut och intervjua. Sedan kontaktas den tilltänkta pedagogen via telefon för att 

berätta om syftet med undersökningen och boka tid för intervjuerna. När det sedan är dags för 

intervjuerna kommer pedagogen att få ett informationsbrev (Bilaga 2) där de blir informerade 

om mitt syfte, anonymitet och konfidentialitet.  I informationsbrevet kommer pedagogerna 

även att få information om att intervjun kommer att spelas in och att allt kommer förstöras 

efter avslutad undersökning.  Pedagogerna kommer att vara anonyma och det finns koder för 

respektive förskola, så att ingen utomstående kommer att kunna veta varken vilken person 

eller förskola svaren kommer ifrån. De får även en samtyckesblankett (Bilaga 3) att skriva på 

så att allt är klart och tydligt om vad som gäller och hur datan kommer att bearbetas. De får 

även information om att de kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst om personen skulle 

ändra sig och inte vilja delta i undersökningen längre (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011).  
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6. Resultat. 

Intervjuerna är genomförda i och utanför en litet samhälle med 30 000 invånare i Stockholms 

län. Tre av intervjuerna är gjorda på förskolor på landet och tre i eller i utkanten av staden. 

Resultatdelen är indelad i olika delar utifrån frågeställningen som är syftet med 

undersökningen:  

                        

* Hur arbetar de med rörelse på förskolan? 

* Hur ofta har man strukturerade rörelsestunder? 

* Hur ser planeringen ut? 

* Hur skapas rörelseglädje? 

* Vilken betydelse har rörelse för barns utveckling? 

6.1. Förskola 1:   
 
Den här är en privat förskola som ligger i utkanten av staden, med närhet till skog och fina 

strövområden. 

 

En dag i veckan fokuserar de på rörelse specifikt. Då går de iväg med de blivande skolbarnen, 

dvs. de äldsta barnen till en lokal i närheten. De barn som är kvar på förskolan har också 

rörelse i någon slags form av miniröris 
2
 . De använder även skogen för att träna 

rörelseförmågan hos barnen och går dit 1-2 gånger/vecka.  

 

En viktig del under rörelsestunderna är den sociala interaktionen och samspelet med varandra, 

de ser det fysiska och psykiska i ett samspel. Ett samspel som de ser genom att när barnen får 

röra på sig fysiskt så blir de lugna psykiskt, de mår bra av att få röra på sig.  

 

Även under samlingarna finns det en medveten tanke med att ha med olika rörelselekar för att 

uppmuntra barnen till rörelse. Pedagogerna kan justera planeringen utifrån vad barngruppen 

behöver mer utmaning eller stimulans i. Då barnen har fått ha rörelseaktiviteter märker 

pedagogerna en stor skillnad hos barnen – de finner ett inre lugn och kan då koncentrera sig 

bättre vid mer stillasittande aktiviteter. Det finns alltid en tanke med det de gör och de är 

noggranna med att de vet varför de gör saker med barnen.  

 

De strukturerade rörelsestunderna på förskolan har en stor betydelse eftersom pedagogerna på 

så sätt kan se barnens rörelsemönster och hjälpa de att utveckla och utmana. Utifrån varje 

individ kan pedagogerna göra en planering för rörelsestunderna. 

 

Barnen på den här förskolan erbjuds rörelsestunder flera gånger per dag men i olika former 

såsom att gå iväg till en lokal, skogen, utelek, samlingen eller promenader. Syftet med 

promenaderna är att få röra på sig och pedagogen lägger vikt på att de alltid går om de ska 

någonstans såsom till biblioteket eller på teater. Det är bra för barnen att röra sig och vissa 

                                                 
2
 Miniröris = är ett rörelseverktyg som är utgivet av Friskis & Svettis. ”Mini-Röris är ett lekfullt jympa-program 

riktat till barn mellan tre och sex år. Som förälder, förskollärare eller annan vuxen jympar och leker du Mini-
Röris med barnen hemma eller i förskolan. Mini-Röris är roligt och enkelt och kan köras både inomhus och 
utomhus i vanliga kläder”. Källa: Friskis & Svettis riks.  
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barn går väldigt lite på fritiden och därför tycker de att det är en viktig del på förskolan.  

 

 

Planeringen av rörelsestunderna sker av pedagogerna tillsammans inför varje termin och 

beroende på hur barngruppen ser ut. Det finns en tydlig planering med syftet vad de ska göra 

och varför, och vad man tränar i de olika momenten. Detta för att få en överblick av vad de 

gör och vad de behöver träna mer på. I lokalen de går till finns inga redskap att ta hjälp av 

utan de fokuserar på att arbeta med kroppen och dess förmåga. Avslappningen är lika viktig 

som själva rörelsestunden, så vid varje tillfälle avslutas det med att ligga eller sitta ner och 

koppla av och lyssna på lugn musik ett tag. Barnen behöver komma ner i varv och samla 

intryck.  

 

Rörelseglädje på den här förskolan är att få vara tillsammans. De gör något tillsammans utan 

att man egentligen behöver tänka på vad de gör. Pedagogerna leker tillsammans med barnen 

samtidigt som barnen rör sig och lär sig på så sätt. För att bidra med rörelseglädje till barnen 

är det viktigt att pedagogerna är delaktiga och pedagogen säger 

”jag har ett brinnande intresse för idrott av alla de slag och tycker det är kul. Det känner 

barnen av och då tycker dem också att det är roligt”. 

Pedagogen säger också att det är viktigt att ett arbetslag kompletterar varandra i olika slags 

kompetenser. Barnen tycker det är roligt när de vuxna är med i leken och är delaktiga.  

 

Rörelsens betydelse för barns utveckling är mycket betydelsefull, det är viktigt att barnen kan 

få finna en inre harmoni för att kunna skapa en god självkänsla och självbild. Barnen ska få 

känna känslan av att ”JAG KAN”. Andra aspekter som är viktiga är även att kunna hjälpa 

varandra och samspela med sina vänner.  

 

6.2. Förskola 2.  
 

Även den här förskolan ligger i utkanten av stadskärnan med fina och stora skogsområden i 

närheten, det här är en privat förskola.  

 

De ser på rörelse som något som ständigt pågår, barn är i ständig rörelse.  

Om de vet att det ska ha stillasittande aktiviteter brukar de ta en ”rask” promenad innan 

tillsammans med barnen, för att de ska få utlopp för sin energi. Pedagogerna märker en stor 

skillnad hos barnen efteråt och de har lättare att sitta still och koncentrera sig. Denna förskola 

använder sig mycket av skogen och närmiljön. I närheten av förskolan finns en uppbyggd 

hinderbana dit förskolan brukar gå. Barnen tycker det är otroligt roligt att vara i skogen så 

detta vill pedagogerna ta vara på.  

 

Något som utmärker denna förskola är att barnen får ta med sina egna privata cyklar till 

förskolan. Detta är något som är mycket uppskattat både hos barn och hos föräldrarna. De 

använder sig av olika tider då det är ok att cykla, det är även en viktig träning i sig menar 

pedagogen. Att cykla tillräckligt sakta för att inte köra på någon, ta hänsyn till sina kompisar 

etc. På vintern får barnen åka skridskor – detta är något som den lokala bandyföreningen 

erbjuder alla förskolor i kommunen.  
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På den här förskolan har man strukturerade rörelsestunder med de äldsta barnen en gång i 

veckan, men de erbjuder barnen olika slags av fysisk aktivitet varje dag. Skogen är ett viktigt 

redskap, som den här förskolan arbetar mycket med.  

 

Det finns ingen given planering för rörelsestunderna, men det finns en viss tanke med det 

hela.  Här vill pedagogerna att barnen ska vara delaktiga och få vara med och bestämma vad 

de ska göra. Pedagogen menar att rörelse är ett av de moment i förskolan som glöms bort och 

det läggs inte särskilt mycket tid för planering och utvärderingen av dessa aktiviteter.  

 

Rörelseglädje på den här förskolan är att ha roligt tillsammans – rörelseglädje handlar också 

om barnens initiativ och barns inflytande.  Pedagogerna bidrar med rörelseglädje genom att 

visa intresse och vara delaktiga tillsammans med barnen. Pedagogen förklarar ”Visar vi att vi 

tycker det vi gör är roligt, tycker också barnen att det är roligt. Det är viktigt för oss, att visa 

engagemang och intresse för barnen och deras behov”.  

 

Pedagogen anser att rörelsens betydelse för barns utveckling är väldigt viktig men säger även 

att man på förskolan borde arbeta mer kring detta.  

 

 

6.3. Förskola 3:  
 

Det här en kommunal förskola som ligger på landet några mil utanför stadskärnan.  

 

Så här arbetar de med rörelse: De arbetar mycket med rörelse spontant, det behöver inte alltid 

vara planerade aktiviteter. De använder skogen mycket som en resurs att gå i ojämn terräng. 

Pedagogerna väljer ofta att vika av från stigarna i skogen tidigt, för att barnen ska få lite 

utmaning i var de går och inte bara följa en stig. I skogen får de in många moment gå ojämnt, 

krypa, klättra etc. De strukturerade rörelsestunderna på förskolan är viktiga, men det ska vara 

en lek och vara lekfullt. Det ska vara på barnens nivå och göras på så sätt att barnen tycker det 

är roligt och spännande. 

 

På den här förskolan har man även en medvetenhet kring vilka sånger man väljer under 

samlingarna, här finns det utrymme för rörelsesångar och rörelselekar. De äldsta barnen får gå 

till gymnastiksalen i närliggande skola en gång i veckan, där man tränar genom olika 

rörelseaktiviteter.  Pedagogen betonar att de ofta går till skogen och ser den som en självklar 

resurs i arbetet med rörelse. Varje dag erbjuds barnen någon form av rörelse, till skogen går de 

1-2g/v. För det mesta delas barngruppen in i mindre grupper, en går till skogen, en är inne och 

en grupp är på gården.  

 

Det finns en termins - planering med syfte och strävansmål, som pedagogerna gör 

tillsammans. En gång i veckan har pedagogerna reflektionstid. Då går de igenom hur de 

arbetat med motorik, balans och kondition tillsammans med barnen. Hur de kan gå vidare? 

Var behöver barnen mer utmaning? Vad kan de? Vad behöver vi pedagoger tänka på?  

Pedagogen säger att de skulle behöva bli bättre på att utvärdera samlingarna.  

 

Rörelseglädje på den här förskolan är då man får lyckas, man får känna känslan av att man 

klarar av. Det är viktigt att barnen har roligt och tycker det är kul att röra sig, leka och sjunga. 

En viktig del är att barnen ska få en positiv bild av rörelse att ta med sig. Det är även viktigt 
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att de får ett bra självförtroende och får känna att de klarar av saker själva. Pedagogen berättar 

”Barnen sprider en sådan glädje och energi. Detta medför en VI-känsla”. Och för att 

pedagogerna ska bidra med rörelseglädje är det viktigt att vara deltagande, att vara där barnen 

är och göra det barnen gör. Allt vi gör tillsammans ska bli en gemensam upplevelse. 

Pedagogen säger att det är viktigt att veta vad man vill förmedla och vad man har för syfte för 

det man gör, samtidigt som pedagogerna ska vara minst lika delaktiga som barnen. Pedagogen 

säger ” Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör”.  

 

Att barn får röra på sig i förskolan i olika slags former är väldigt viktigt för deras utveckling. 

Det är viktigt att arbeta med självkänsla, självuppfattning, språk, begrepp, ge och ta, 

kompiskontakter etc. Pedagogen menar att man lär genom att få göra.  

 

6.4. Förskola 4: 
 

Det här är en privat förskola som ligger 3 mil utanför staden och så här arbetar de med 

rörelse:  

Eftersom förskolan ligger på landet har den skogen precis utanför dörren, vilket ger stora 

möjligheter till att vara där tillsammans med barnen, för att få röra sig och få utlopp för sin 

energi. Förskolan arbetar i så kallade temapass och i dessa temapass finns rörelse med. 

Temapassen baseras på musik, rörelse, skogen och språk.  

 

Att erbjuda barnen strukturerade rörelsestunder är viktigt, speciellt hos de äldre barnen, då 

man även kan tala om varför det är viktigt att röra på sig. Pedagogen lägger även vikten på 

barnens livslånga lärande som startar i förskolan. Att börja med strukturerade rörelsestunder 

på förskolan är en grund för barnen inför skolan. I skolan har barnen idrott och det är viktigt 

att barnen redan på förskolan får träna på vad detta innebär och får grundläggande kunskaper i 

rörelse. Pedagogen säger även att barn behöver trygghet och struktur, en struktur där de vet att 

pedagogerna håller i planeringen och vad de ska göra. Under de strukturerade 

rörelsestunderna sker även det, som faktiskt ska ske på förskolan och pedagogerna gör saker 

med ett syfte för barnen. Det är viktigt att pedagogerna vet varför de gör saker, men för 

barnen ska det alltid vara lekfullt och roligt. 

 

Förskolan har inte tillgång till någon lokal för att utöva rörelse, men de har möjlighet att vara 

inomhus på förskolan.  

Minst en gång i veckan erbjuds barnen strukturerade rörelsestunder. Men varje dag blir det 

spontana rörelsestunder, som kommer på barnens initiativ och intressen. Barnen rör på sig 

hela tiden och på den här förskolan är de ute mycket och använder skogen, som ett verktyg i 

sitt arbete.   

 

Barngruppen på den här förskolan är liten, då det är 12 barn på 4 pedagoger. Barnen är 

indelade i tre grupper beroende på ålder. Utifrån varje grupps behov planeras aktiviteterna, så 

att barnen ska få stimulans och utmanande aktiviteter. 

 

De strukturerade rörelsestunderna har ingen given planering, som finns just från vecka till 

vecka. Men inför varje termin görs en grovplanering, för att kunna se vilka delar som finns 

med i verksamheten. Det finns inte ett medvetet syfte i alla rörelsestunder, eftersom det är 

mycket som blir spontant under dagen. I miniröris finns det redan ett givet syfte med att träna 

styrka, kondition och smidighet och därför använder de sig av detta verktyg.  
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Rörelseglädje på den här förskolan är att må bra och få göra roliga saker med kroppen. Och 

pedagogerna bidrar med rörelseglädje genom att vara delaktiga, och vara där barnen är. Det är 

viktigt att pedagogerna visar att det är roligt att röra på sig för då tycker barnen det är roligt 

också. Pedagogen säger ”Det är viktigt att vi pedagoger tänker på hur vi lägger fram saker 

för barnen, så att det blir roligt för dem”.  

 

Det är väldigt viktigt att barn får röra på sig, eftersom i dagens samhälle sitter många barn 

framför datorn och surfplattan många timmar om dagen. Det är viktigt att barn får leka och att 

man ger barnen utrymme för fri lek likaväl som strukturerade lekar och aktiviteter.  

 

6.5. Förskola 5:  
 

Det här är en kommunal förskola, som ligger ute på landet.  

Förskolan har tillgång till en gymnastiksal flera gånger i veckan och detta utnyttjas olika från 

vecka till vecka utifrån barnens behov. Alla barn på förskolan (även de yngre)
3
  får vara i 

gymnastiksalen minst en gång i veckan, oftast två. Detta kombineras med att vara ute på 

gården och att vara i närliggande skog. 

 

Syftet med rörelsestunderna är att barnen ska få utveckla sin kroppsuppfattning. Den sociala 

biten är även viktig och att kunna samarbeta med varandra. Det finns ingen särskild planering 

för rörelsestunderna, utan det improviseras lite beroende på barngrupp och pedagog.  

 

 

Rörelseglädje på den här förskolan är att alla ska tycka det är roligt och vara glada. Att man 

tillsammans får lära känna sin kropp och hantera den samtidigt som man får samspela med 

sina kompisar. Att hjälpa varandra tränar de mycket på under rörelsestunderna. Pedagogerna 

kan bidra med rörelseglädje genom att erbjuda barnen rörelsestunder samtidigt som de får bra 

och utmanande material.  

 

Alla barn måste få chans och utrymme varje dag att få röra på sig och springa av sig. Det är 

väldigt viktigt för barns utveckling och hälsa. Därför får barnen vara ute på gården mycket 

eftersom de kan springa fritt och röra sig obegränsat. 

 

6.6. Förskola 6: 

Den här förskolan ligger centralt i staden och är en privat förskola och de arbetar utifrån en 

hälsoprofil
4
. Så här arbetar de med rörelse: En dag i veckan fokuserar de extra mycket på 

rörelseträning, då de går iväg till en lokal i närheten. Även under stunder som t.ex. samlingen 

tränas rörelse. Under samlingarna försöker de få in rörelselekar för att barnen, ska få röra på 

sig varje dag i någon slags form.  

Att erbjuda strukturerade rörelsestunder på förskolan är viktigt. Barn rör sig mer eller mindre, 

mer eller mindre strukturerat. Har man strukturerade stunder, då pedagogerna är mer 

delaktiga, kan man få en lättare överblick över barngruppen och deras behov. Vad de behöver 

                                                 
3
 De yngre barnen = 1-2åringar.  

4
 Hälsoprofil: Använder sig av kompost, källsorterar, äter KRAV – märkt mat i största möjligaste mån, närprodu-

cerat, egen kokerska. 
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utmanas och träna mer i och vad de behöver för stimulans. Det är viktigt att man som pedagog 

har en tanke med det man gör. Pedagogen säger ”Jag tror att en balansgång mellan 

strukturerad och fri lek är bra för barnens allra bästa” 

De har gymnastik en dag i veckan för 4-5 åringarna. Barnen är dock uppdelade i tre grupper, 

så att varje barn får gå var tredje vecka. Är det barn frånvarande så fylls grupperna på med 

barn som är där, så i snitt kan man säga att barnen får gå iväg varannan vecka. Eftersom 

förskolan ligger nära skogen så används skogen ständigt för att barnen ska få utlopp för sina 

rörelsebehov. 

Det finns tydliga syften med rörelsestunderna och de använder sig mycket av miniröris. 

Pedagogen på den här förskolan lägger betoning på att barnen ska få träna sin självkänsla och 

sitt självförtroende. Det är viktigt att barnen vågar testa nya saker och få erövra känslan av att 

få lyckas och klara av. Man skulle kunna säga att de arbetar under hösten med att bygga en 

grund för barnen och se vad de kan, vad de behöver träna och utveckla mer medan man på 

våren kan göra mer utmanande saker tillsammas. I planeringen för rörelsestunderna finns 

alltid med – var är vi nu? Vad kan vi utveckla mera? Vad behöver vi jobba mer med? Vilka 

styrkor och svagheter finns hos barnen, som vi behöver ta hänsyn till? Stor vikt läggs på 

självförtroende och kroppsuppfattning. Samarbete, såsom att kunna arbeta tillsammans med 

en kompis tränas men också att se på varandra. Bollkänsla tränas genom att se hur man ska stå 

och hur mycket man behöver ta i för att kasta en boll eller ta emot en boll. Pedagogen säger 

”Jag tycker det är viktigt att se alla samtidigt som man även ska hinna se individen”.  

Inför varje termin görs ny planering då barngruppen ser olika ut. Vid terminens slut utvärderas 

rörelsestunderna precis som alla andra moment som ska följas upp och utvärderas. 

Utvärderingen av rörelsestunderna är en viktig del och ses lika viktigt som de andra 

momenten i verksamheten.  

 

Pedagogen som blev intervjuad har personliga erfarenheter av barngymnastik och barns 

rörelsestunder genom bland annat Friskis & Svettis och gymnastikförbundet. Pedagogen 

betonar vikten av att det ger en extra push att få delta i exempelvis inspirationsdagar, för att få 

lite inspiration och idéer till vad man kan göra tillsammans med barnen.  

 

Rörelseglädje på förskolan är då det lyser i barnens ögon och de bara vill fortsätta och att det 

aldrig ska ta slut. Det är även då man vågar prova nya saker och att få lyckas. Pedagogen 

betonar att det är viktigt att pedagogerna tycker det är kul, för då tycker barnen det är roligt.  

Pedagogerna bidrar med rörelseglädje genom att bidra själva och vara delaktiga. Det är viktigt 

att lära känna barnen och vad de tycker är roligt, så man kan utmana dem på rätt sätt. Det ska 

vara glädje i allt barnen får göra på förskolan.  

 

Barns utveckling och deras behov av rörelse ligger givetvis i grund för planeringen av 

rörelsestunderna. Det gäller att få med olika moment såsom bollkänsla, balans, social träning, 

smidighet och kroppsmedvetenhet. Det är även viktigt att barnen ska känna glädje i att få lära 

sig nya saker. Barnens inflytande och delaktighet är även viktigt att få med under 

rörelsestunderna och barnen får komma med idéer och tankar om vad de vill göra. Det 

viktigaste är att barnen får röra på sig och samtidigt ha roligt tillsammans. Pedagogen säger 

”Vi på förskolan tycker det är hemskt viktigt med kost och hälsa i förskolan”. Den här 

förskolan arbetar även lite extra med kost och hälsa, de använder sig av kravmärkt mat och 
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närproducerat, de källsorterar etc. Förskolan är även certifierad i så kallad grön flagg 
5
. 

 

7. Analys.  

 

Här sammanfattas resultatet i denna undersökning.  

7.1. Rörelse på förskolan:  

 

När det gäller hur man arbetar med rörelse på förskolan kan man se både likheter och skillna-

der mellan de olika förskolorna. Många av dem arbetar mycket med hjälp av utemiljön och 

skogen och ser även den ”fria” leken som en rörelsestund. Pedagogerna lyfter vikten av den 

sociala interaktionen mellan barnen, likväl som betydelsen av att stärka barnens självkänsla 

och självförtroende. Rörelsestunderna kan vara uppbyggda på olika sätt, då vissa har tillgång 

till närliggande lokal, gymnastiksal, skog etc. medan de andra bara kan använda sig av försko-

lans lokaler.  Gemensamt för alla förskolor är att de går till skogen regelbundet och använder 

den som ett verktyg för barns rörelsebehov. Skillnader som vi kan se hos de olika förskolorna 

är hur de tänker kring planeringen av de strukturerade rörelsestunderna. Några av de tillfråga-

de menar att man anpassar planeringen från gång till gång beroende på barngrupp och behov, 

vissa har tydliga planeringar med givna syften och mål och andra tycker att barns inflytande 

ska få en stor del av planeringen och frågar därmed barnen om vad de är intresserade av att 

göra. Flera av pedagogerna poängterar dock att det alltid finns en pedagogisk tanke även om 

att barnens delaktighet och inflytande är minst lika viktigt. Man kan se på rörelsestunderna 

som en spontan aktivitet som kommer på barnens initiativ men som pedagog är man med och 

vägleder dem.  

 

7.2. Skapa rörelseglädje:  
 

Genom att ha en planerad verksamhet med tydliga syften och mål kan pedagogerna utmana 

barnen på ett bra sätt. När barnen har rörelseaktiviteter är de flesta pedagogerna eniga om att 

det är viktigt att barnen har roligt och att de får uppleva känslan av att ”jag kan” ”jag lycka-

des”. Detta kan handla om ett moment som kanske barnet har varit nervöst över eller något 

som har varit svårt. Pedagogerna beskrev rörelseglädje som då det lyser i ögonen på barnen 

och de bara vill fortsätta och aldrig sluta. Rörelseglädje handlar om något som sker gemen-

samt och att det ska vara roligt, pedagogerna benämner detta med att skapa en ”VI-känsla”.  

Att ha roligt tillsammans, att få lyckas och klara av är något som många av pedagogerna tar 

upp och vill lägga vikt vid.   

En bra kroppsuppfattning och att kunna hantera sin kropp är något som också tagits upp som 

en viktig del. För att skapa rörelseglädje är nog de flesta pedagogerna överens om att det 

krävs att pedagogerna är delaktiga och är närvarande där barnen är. Barnen tycker det är kul 

då de vuxna är med och leker och spelar ”pajas”. 

  

                                                 
5
   Grön flagg = Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar 

utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Källa: Håll Sverige rent.   
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7.3. Pedagogernas syn på rörelse och rörelseglädje:  

 

Alla pedagoger i undersökningen är positiva till rörelse och rörelseglädje. Det är viktigt att 

kunna ha roligt tillsammans och att pedagogerna finns där för barnen. Det ska finnas en jäm-

vikt mellan att både kunna vara med och leka tillsammans med barnen, vägleda dem i sin lek 

och också kunna iaktta och observera barnen i deras lek. När man som pedagog observerar 

barnen i leken kan man som pedagog upptäcka brister och styrkor hos barnen och därmed 

kunna göra en bra planering för hur barnen ska kunna stödjas och uppmuntras i sin utveck-

ling. Pedagogerna tyckte även att mer tid ska läggas på rörelse i förskolan.  

7.4. Rörelsens betydelse:  
 
Rörelsens betydelse för barns utveckling är otroligt betydelsefull, anser alla tillfrågade 

pedagoger. Pedagogerna lägger stort fokus på självbild och självkänsla och att barnen ska få 

känslan av att ”jag kan”. Den sociala biten som är en del av rörelsestunderna är även den 

viktig. En pedagog beskriver hur viktigt det är att barnen ska få känna en glädje av att få röra 

på sig men även att få lyckas och klara av saker man kanske inte gjort innan. En annan 

pedagog menar att det alltid ska vara roligt och lekfullt när man gör saker tillsammans med 

barnen. 
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8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

 

I denna undersökning har jag använt mig av intervjuer, och det har fungerat väldigt bra. Jag 

valde att använda mig av kvalitativa intervjuer, vilket Johansson och Svedner (2010) 

beskriver som fasta frågor, men att man kan utforma följdfrågor beroende på vilka svar man 

får. De menar att dessa frågor ger mer uttömmande svar och att frågorna inte behöver vara 

exakt likadana från intervju till intervju.  

 

Johansson och Svedner (2010) beskriver olika svårigheter som kan uppkomma när man 

använder sig av intervjuer. Eftersom jag valde att använda mig av kvalitativa frågor, tycker 

jag att det inte uppstod några större problem. Om den tillfrågade var osäker på en fråga eller 

hade svårt att formulera ett svar – kunde jag hjälpa till med att ställa en följdfråga eller fråga 

”hur tänker du nu?”. Jag upplevde att detta hjälpte den tillfrågade att tänka i en annan bana. 

Men en nackdel med den här typen av undersökning är att det är svår att veta om svaren ges 

för att tillfredsställa mig och vad de tror att jag vill att de ska svara. Jag tror att de kan visa en 

positivare bild av förskolan än vad det är i verkligheten.  

 

Efter intervjuerna, när det var dags att sammanställa allt, tycker jag det gick bra. Efter varje 

intervjutillfälle satte jag mig ner och skrev ner intervjun direkt, så att jag skulle komma ihåg 

vad jag fått för svar. Det var väldigt bra att ha intervjuerna inspelade, eftersom det är svårt att 

minnas allt. Då kunde jag gå tillbaka och höra vad de sa för att kunna sammanställa ett så 

rättvisande resultat som möjligt. Johansson och Svedner (2010) belyser vikten av att spela in 

intervjun men betonar samtidigt vikten av att fråga den, som ska bli intervjuad, om det är okej 

att man spelar in. Samtliga pedagoger som jag intervjuade godkände inspelning vilket jag är 

tacksam för.  

 

8.2. Resultatdiskussion.  
 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur man arbetar med rörelse på 

förskolorna, vad är rörelseglädje och vilken inställning har pedagogerna till rörelse.  

 

8.2.1  Strukturerade rörelsestunder på förskolan.  

 

Det finns ett ständigt behov hos barn att få röra sig och få utlopp för sin energi. Men ibland 

kan barn också behöva få hjälp med vad de ska göra just nu. Det är här de strukturerade 

rörelsestunderna kommer in.  

I dagens samhälle talar många om vikten av att röra på sig för hälsans skull och för 

välbefinnandet.  

Under de strukturerade rörelsestunderna, kan pedagogerna iaktta och observera barnen och 

deras rörelsemönster, för att se på vilka sätt de kan stimulera och utmana barnen i deras 

rörelsebehov. Alla förskolor som deltog i denna undersökning hade strukturerade 

rörelsestunder i någon form, men alla hade inte tydliga syften med varför de hade de. De 

flesta av förskolorna hade tillgång till idrottssal eller lokal för rörelseaktiviteter. Grindberg 

och Jagtøien (2000) beskrev, som tidigare nämnts, hur viktig leken är för barn och deras 

utveckling men samtidigt betydelsen av att erbjuda barn fysisk aktivitet på förskolan då 
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många barn tillbringar många timmar av sin vardag på förskolan. De menar att varje förskola 

bör ha en plan för hur de tänker kring fysisk aktivititet med barnen, med tydliga syften vad 

som bör tränas och varför. En av de tillfrågade pedagoger belyste vikten av de strukturerade 

rörelsestunderna och menade att ibland är det även viktigt för barnen att inte behöva 

bestämma vad de ska göra just nu. Då kräver det att pedagogerna har en tydlig planering av 

vad som ska göras, så att barnen inte blir osäkra och förvirrade. Det var en märkbar skillnad 

på de olika förskolorna hur de såg på vikten av de strukturerade röresestunderna samt i vilken 

grad man planerade dem. Jag tycker att de strukturerade rörelsestunderna ska vara planerade 

av pedagogerna, med tydliga budskap och avsatt tid för denna aktivitet precis som för andra 

moment i förskolan. Lika viktigt är det att ha tydliga utvärderingar. Detta tror jag kan 

glömmas bort. Rörelse är ett ämne, som bort- prioriteras, vilket även pedagogerna i 

intervjuerna tog upp.  

Det är i förskolans skyldighet att ge barnen bra och strukturerade rörelsestunder, inte för att 

jag inte tror att de rör sig under en dag. Barn rör sig hela tiden och är livliga varelser. Men för 

att kunna hjälpa och utmana barnen på bästa sätt tycker jag att pedagogerna på förskolan 

behöver lägga ner tid på att planera för att kunna genomföra bra och genomtänka 

rörelsestunder med barnen.  

 

8.2.2. Pedagogernas roll för att skapa rörelseglädje.  
 

Här är pedagogerna på de sex förskolorna överens om att - för att skapa rörelseglädje för 

barnen- krävs det att pedagogerna deltar och är aktiva tillsammans med barnen. Osnes, Nancy 

Skaug och Eid Kaarby (2012), beskrev att pedagogen även kan ta olika roller i leken och det 

behöver inte alltid vara som aktiv aktör i leken utan de kan ha andra roller. De tillfrågade 

pedagogerna ansåg att det är viktigt, att de vuxna på förskolan arbetar med en medvetenhet 

kring att skapa rörelseglädje för barnen, visar glädje och intresse för barnen, så att de får en 

positiv bild av fysisk aktivitet och lust att vilja lära sig mer. Här menar Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) att det är av vikt att pedagogerna har kunskap om ämnet som de ska arbeta 

med. Det skapar trygghet och struktur, att man som pedagog har kunskap om det man ska lära 

barnen.  

 

Utbildning inom området rörelse saknas hos de flesta av pedagogerna. Det finns ett fåtal 

pedagoger som gått någon enstaka inspirationsdags kurs, så som miniröris hos Friskis & 

Svettis. De flesta av de tillfrågade pedagogerna är intresserade av rörelse och hälsa. Det finns 

utbildningar inom området men förskolorna prioriterar andra utbildningar inom andra 

områden, menar pedagogerna. De flesta av pedagogerna menar på att det skulle vara vid stor 

vikt om de skulle få inspirationsdagar eller andra typer av fortbildningar för att få lite nya 

tankar och idéer kring ämnet rörelse. Här kan vi sammanfatta pedagogernas syn till att de 

gärna skulle vilja ha mer utbildning inom detta område.  Rörelseutbildning borde tas på lika 

stort allvar som de andra olika momenten på förskolan. Jag undrar hur förskolecheferna ställer 

sig till denna fråga och varför man inte satsar på ämnet, som är så otroligt viktigt för barns 

lärande och utveckling. 

 

8.2.3. Rörelseglädje i förskolan.  

 

Att få lyckas och klara av utmaningar är en av delarna i rörelseglädje. Men även att få ha 

roligt tillsammans med sina vänner och få prova på olika saker som kan bidra till en ökad 

kunskap. En annan viktig aspekt är den sociala interaktionen mellan barnen, då de samspelar 
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och lär tillsammans. Utifrån det sociokulturella perspektivet ser man den sociala 

interaktionen, som något som sker i mötet med olika individer (Strandberg, 2007). På de 

medverkande förskolorna lyfte alla pedagoger fram betydelsen av att arbeta med den sociala 

interaktionen mellan barnen, som en byggsten i planeringen av rörelsemomenten. Det är 

viktigt att kunna samspela med sina vänner och att samarbeta och hjälpa varandra. I 

läroplanen för förskolan (reviderad 2010) står det i förskolans uppdrag att ”förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2011, s. 5). Genom att erbjuda barnen en 

utmanande och trygg miljö och tillsammans med barnen skapa en positiv bild av fysisk 

aktivitet hjälper vi dem i sitt lärande. För att undvika sjukskrivningar, sjukdomar och dålig 

fysisk hälsa är det viktigt att så tidigt som möjligt röra sig och få en medvetenhet om 

betydelsen av fysisk hälsa. Pedagogerna är eniga om att allt som man gör tillsammans med 

barnen ska vara roligt och lekfullt och det är viktigt att man har det med sig, när man planerar 

sin verksamhet. Barns delaktighet och inflytande är också viktigt anser pedagogerna och att 

barnens tankar och idéer och ska vara en del i planeringen av aktiviteterna.  

Utifrån resultatet av intervjuerna - tog alla pedagogerna upp delaktig tillsammans med barnen 

och vara där barnen är som en viktig del för att skapa rörelseglädje. Jag tänker då, hur ser det 

ut i verkligheten ute på förskolorna? Är majoriteten av pedagogerna delaktiga med barnen och 

gör det som barnen gör? Kan det vara en sak man tro eller önskar man arbetar med men 

kanske inte fullföljer detta i verksamheten. Jag vill påstå att jag tycker att resultatet av denna 

studie är lite tveksamt. Jag menar, det är inte så att alla förskolor arbetar med ett medvetet sätt 

med rörelse. Enligt mina erfarenheter från flera förskolor, så arbetar man väldigt lite eller 

inget alls med rörelse, så jag undrar varför den här undersökningen visar ett resultat, att man 

ute på förskolorna arbetar mycket och medvetet med rörelse.   

 

I dagens samhälle sitter många barn framför surfplattor, datorer och tv:n många timmar och 

den spontan rörelse minskar. Då barn umgås sitter de gärna vid en surfplatta istället för att 

röra på sig. Därför menar jag att det är av stor vikt att barn får röra på sig under dagen på 

förskolan och får utlopp för sin energi. Många barn är också långa dagar på förskolan och är 

trötta när de kommer hem efter en lång dag på förskolan. Jag vill igen återkoppla till mina 

funderingar kring validiteten på den här undersökningen. För att om man ser utifrån resultatet 

av denna studie, så arbetar nästan alla med rörelse på ett medvetet sätt. Här vill jag poängtera 

att det är sex medverkande förskolor med i studien, är det då en slump att alla dess arbetar 

med rörelse? För att knyta ihop till inledningen där jag menar att de förskolor jag har 

erfarenhet av inte arbetar med rörelse kontinuerligt – så arbetar de medvekande förskolorna 

med rörelse på ett medvetet sätt.  

 

Fortsatt forskning:  

 

Jag skulle föreslå att man kanske utvidgar undersökningen med att ta reda på vad föräldrarna 

tycker kring ämnet fysisk aktivitet i förskolan. Har de samma bild som pedagogerna? Vad 

tycker de att barnen ska få ut av fysiskt aktivitet på förskolan och vilken betydelse har detta 

område för föräldrarna?  

Jag förslår även att man skulle kunna jämföra det pedagogerna säger och hur det är på 

förskolorna genom att observera hur de arbetar med rörelse.  
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Bilaga 1.  

 

Intervjufrågor – Rörelseglädje i förskolan 

 

Hur kan vi skapa rörelseglädje i förskolan! 

En intervjustudie med pedagoger från sex olika förskolor. 

 

Datum:  

Utbildning hos intervjuad pedagog:  

 

Förskolans profil:  

Privat eller kommunal  

 

- Hur arbetar ni med rörelse på er förskola? 

- Finns det något syfte till rörelsestunderna?  

- Hur ofta erbjuds barnen rörelsestunder på förskolan?  

- Var är ni under de strukturerade rörelsestunderna?  

- Hur ser planeringen ut för rörelsestunderna och sker det någon slags 

utvärdering/uppföljning?  

- Hur ser ni på rörelsens betydelse för barns utveckling? 

- Finns det pedagoger som har utbildning i rörelse? Vilken? Möjlighet till 

fortbildningar?  

- Vad är rörelseglädje i förskolan för er? 

- Hur bidrar ni pedagoger med rörelseglädje till barnen?  

- Vilken betydelse tror du det har att erbjuda barnen strukturerade rörelsestunder på 

förskolan?  
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Bilaga 2.  

Hej,      Ort/Datum 

 

Jag heter ………. och läser just nu min 6:e termin till förskollärare på distans via Karlstads 

universitet.  

Just nu skriver jag mitt examensarbete – ”Hur kan vi skapa rörelseglädje i förskolan”.  

Jag vill intervjua dig som pedagog kring dina tankar om detta ämne och hur ni arbetar med 

rörelse på er förskola.   

Mitt syfte med den här undersökningen är att se hur man arbetar kring rörelse ute på 

förskolorna samt vilket inställning och kunskap pedagogerna har till rörelseglädje.  

Ni som deltar i denna undersökning kommer att vara anonyma, det vill säga att noggrann 

transkribering kommer att ske och koder förförskola och namn kommer att användas så att 

ingen utomstående kommer att kunna identifiera varken vem det handlar om eller vart den 

intervjuade arbetar. Materialet som kommer fram i samband med intervjuerna kommer att 

enbart vara till för denna undersökning och bearbetas utav mig till dess att arbetet är godkänt, 

då allt material kommer att förstöras. Ni kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 

avböja er medverkan i undersökningen. Intervjun kommer att spelas in och efter avslutad 

undersökning kommer ljudfilen att raderas. 

 

Har du frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta mig!  

 

Tack för du medverkar.  

 

Signe Armandsson  

 

 

signe.armandsson@hotmail.com 

076-xxx xx xx 
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Bilaga 3:  

 

Samtyckesblankett – Rörelseglädje i förskolan. 

 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och är medveten om vad undersökningen innebär samt 

att intervjun kommer att bli inspelad.  

 

Jag är medveten om att jag när som helst kan dra tillbaka mitt godkännande att vara med i 

undersökningen.   

 

Jag har valt att ge mitt samtycke till att delta i denna undersökning. 

 

 

 

Ort och datum:______________________________________________________________ 

 

 

Namnteckning: _____________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligan:____________________________________________________________ 

 

 

Mejladress:_________________________________________________________________ 

 


