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Abstract 

The purpose of this study was to examine the teachers’ views on children's body movements 

at preschool, both in free and spontaneous play and in planned motion activities. They have 

also shared their thoughts on children's opportunities to movement at preschool and how they 

see it affecting the children's motor development, learning, and the joy of motion. This has 

been made possible by looking through the phenomenological perspectives "eye-glasses", a 

perspective in which the individual experiences the world through body and mind. Previous 

research shows that there is a connection between movement, development and learning 

ability. The method used was qualitative semi-structured interviews with eight teachers from 

three different preschools. The results showed that teachers felt that the children have a need 

to be active and that they have great opportunity to do so in the outdoor environment. The 

result also revealed that children need both spontaneous free play and planned motion 

activities to get the whole body in motion and to practice the basic movements that contribute 

to an easier long-term learning. 
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Sammanfattning 

Den här studiens syfte har varit att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna har om barns 

kroppsliga rörelser i verksamheten, både i den fria spontana leken och i de planerade 

rörelseaktiviteterna. De har även fått dela med sig av sina tankar om barns möjligheter till 

rörelser i verksamheten och hur de ser att det påverkar barnens motoriska utveckling, 

inlärning och rörelseglädje. Detta har möjliggjorts genom att använda sig av det 

fenomenologiska perspektivets ”glasögon” där människan erfar världen genom kropp och 

sinne. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan rörelse, utveckling och 

inlärningsförmåga. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

åtta pedagoger från tre olika förskolor. Resultatet visade att pedagogerna ansåg att barnen har 

ett stort rörelsebehov och att de har stora möjligheter att få utlopp för det i utomhusmiljön i 

verksamheten. I resultatet framkom även att barn behöver både spontan fri lek och planerade 

rörelseaktiviteter för att få röra på hela sin kropp och få öva de grundläggande rörelserna som 

bidrar till ett lättare lärande i det längre perspektivet. 

Nyckelord 

Förskola, motorik, inlärning, rörelseglädje, barn, pedagog.  
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Förord 
Jag har valt att göra den här undersökningen för att jag har egna erfarenheter och intressen av 

olika sporter, fysiska aktiviteter och dess påverkan på kroppen. Genom att jag själv har varit 

aktiv har jag sett hur det har påverkat mig och andra i min omgivning, som har gjort olika 

fysiska aktiviteter, på ett positivt sätt både fysiskt och psykiskt. Jag har därför nu ett stort 

intresse av att se närmare på barns naturliga kroppsrörelser. Hur deras rörelser som de gör 

spontant och frivilligt samt andra fysiska aktiviteter som sker under planerade rörelsestunder, 

påverkar barnens hälsa och deras framtida utveckling och inlärning. 
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1. Inledning 
I medier diskuteras barns hälsa och ohälsa, att det är flera barn och ungdomar som är mer 

stillasittande än tidigare och att barns deltagande i fysisk aktivitet minskar. Bramhagen och 

Carlsson (2013) skriver i sin bok Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar att nutida 

forskning visar att barns rörelse och aktivitetsvanor har relevans för hur de mår fysiskt och 

psykiskt under sin uppväxt och när de blir vuxna. Begreppet hälsa är enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition "ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”, från 

1948 (Jerrhag, 2014. Stycke 2).  

Enligt Bramhagen och Carlsson (2013) behövs en ökad förståelse och samarbete från flera 

olika professionsutbildade yrkesgrupper för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete för 

barn och ungdomar. De menar också att det behövs kunskaper för att kunna arbeta 

hälsofrämjande, som att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar individers hälsa. 

Pedagoger behöver ur detta perspektiv skaffa sig mer kunskap och erfarenhet tillsammans 

med andra yrkesgrupper, för att kunna genomföra hälsofrämjande arbete för friskare individer 

i ett välmående samhälle. Därför är studier och forskning om barns hälsa, kost och rörelse 

viktig eftersom det leder till ny kunskap som kan användas i olika yrkesroller. Detta för att 

barnen ska kunna få bättre förutsättningar till att få god fysisk- och psykisk hälsa, samt att 

andra människor ska se hur hälsa, kost och fysiska aktiviteter påverkar barn.  

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver ”Vi vet att barn behöver vara i rörelse 

för att leka, för att lära sig och för att hålla sig friska” (s. 24). Därför är det viktigt att 

pedagoger utvecklar barns kroppsrörelser, samt tar till vara på kunskap och lärdomar som 

framkommer genom forskning som pedagoger kan använda i sin profession. Om denna 

kunskap finns så kan barnen få utvecklande stöd, hjälp, stimulans och möjligheter till lärande 

om den egna hälsan och välbefinnandet. Där uppfylls också målen i Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2010) att barnen skall ”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 

(s.10). Styrdokumenten föreskriver också att förskolan ska erbjuda en miljö som lockar, 

utmanar och inspirerar barn till aktivitet, lek och utforskning av omvärlden och dessutom ska 

miljön som barnen erbjuds vara trygg. Vidare skall barnens erfarenheter och intressen tas 

tillvara och förskolans verksamhet ska utgå från dessa, samt att barnens egen motivation och 

drivkraft till att söka efter kunskap ska fångas upp och utmanas. Dessutom ska varje barn i 

förskolan möta vuxna som engagerar sig i dem och ser möjligheterna i varje barn och i 

barngruppen (ibid.). Enligt Skolverket (2014) går 84 procent av alla barn mellan ett och fem 

år på förskola, vilket accentuerar betydelsen av att förskolan arbetar hälsofrämjande för att 

barn ska få en hälsosammare start i livet och därigenom goda levnadsvanor som leder till 

bättre hälsa. Den fysiska rörelsens betydelse för barns hälsa är oerhört viktigt men även att se 

på rörelsens relevans för barns utveckling och lärande. Kunskapsområdet i denna studie är 

rörelse, kost och hälsa. I studien undersöks närmare om pedagogers uppfattning om barns 

kroppsrörelser och deras möjligheter till utveckling, inlärning och glädje genom att delta i 

fysiska aktiviteter. 
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1.1 Syfte                                                                                                                

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning om barns möjligheter till fysiska 

kroppsrörelser i verksamheten och hur de ser att det påverkar barnens motoriska utveckling, 

inlärning och rörelseglädje.  

1.2 Frågeställningar 

För att undersöka detta har följande frågor formulerat:  

 Vilka kroppsrörelser uppfattar pedagogerna att barn använder sig av under de 

planerade rörelseaktiviteterna kontra i den fria leken? 

 Hur ser pedagogerna på rörelsens betydelse för barns inlärning? 

 Hur ser pedagogerna på barns motoriska utveckling och vikten av rörelseglädje i 

förskolan? 

 

  



 

4 

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt berörs studiens huvudteman om barns motorik, inlärning och rörelseglädje 

genom litteratur och tidigare forskning. 

2.1 Motorik  

Enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) kan allt som har att göra med kroppens 

rörelse innefattas i begreppet motorik. Likaså menar Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) 

att begreppet motorik används i det dagliga talet om rörelse men att det också har att göra med 

”förmågan att planera och genomföra rörelser och rörelsemönster- rörelsehandlingar” (s.9). 

För att kroppens motoriska funktioner ska fungera behövs koncentration när vi lär in nya 

rörelser och de måste styras av viljan för att vi ska kunna göra dem (Parlenvi & Sohlman, 

1984). När en rörelse upprepats tillräckligt många gånger blir den automatiserad, d.v.s. 

förmågan finns att göra den utan medveten uppmärksamhet. Denna rörelse görs samtidigt som 

individen talar, lyssnar eller tänker på något annat (Parlenvi & Sohlman, 1984; Sandborgh-

Holmdahl & Stening, 1993).  

Motorik kan delas in i två delar, grovmotorik och finmotorik. Grovmotoriken är en 

beskrivning på rörelser som i huvudsak är utifrån de stora muskelgrupperna i armar, ben, rygg 

och mage (Langlo Jagtøien, et al., 2002; Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Exempel på 

rörelser som är grovmotoriska är krypa, gå, springa, hoppa och balansera. Finmotorik 

beskriver mera precisa rörelser från de mindre muskelgrupperna i händerna, fötterna och i 

ansiktet, exempel på rörelser som är finmotoriska är fingrarna, mun och ögonen (ibid.). Den 

grovmotoriska utvecklingen sker alltid före den finmotoriska utvecklingen enligt Parlenvi och 

Sohlman (1984). 

När barn föds är alla rörelser hos barnet reflexmässiga och ofrivilliga. Kort därefter börjar de 

bli allt mera viljestyrda rörelser (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Stegvis går barns 

rörelseutveckling framåt, i en viss ordning. Det är viljan och motivationen som leder barnet 

till nya rörelser, dessa får barnet inte gratis utan de måste tränas upp. För att klara av nya 

rörelser behöver barnet träna styrka, balans, koordination och anpassning (ibid.). I boken 

Rörelseglada barn står det skrivet om hur det tidigare synsättet kring barns motoriska 

utveckling har utgått från Holles teorier, vilka är att barn följer olika utvecklingsfaser i 

förhållande till sin ålder. Utgångspunkten var att barn gick igenom olika utvecklingsfaser och 

att de inte kunde gå vidare till nästa fas förrän de etablerat den tidigare fasen (Danielsson, 

Auoja, Sandberg & Jonsson, 2001). Forsberg är företrädare för ett annat synsätt som anser att 

barns motoriska utveckling inte behöver följa dessa utvecklingsfaser så strikt. Forsberg menar 

också att barn har rörelsemönster som är nedärvda och att hur de utvecklas beror på barnets 

omgivning och miljö (ibid.). 

Ahlquist, Klinta och Sundstedt (1990) skriver i publikationen Rörelse i Förskolan att barn i 

förskoleåldern utvecklar grundrörelser som till exempel att rulla, stödja, balansera, krypa, gå, 

hoppa, klättra, hänga och springa. Dessa utvecklas i en viss ordning och ”sker uppifrån och 

ner samt inifrån och ut” (s.5). Författarna menar att om barn dagligen får öva och stimuleras, 

får de bättre möjlighet och förutsättningar att utveckla sin motorik. Hannaford (1997) hävdar 

att genom iakttagelse, mental träning och visualisering av en motorisk färdighet kan ett barn 

eller vuxen få lättare att öva in eller lära sig nya motoriska rörelser.   
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Barn behöver få tid och möjlighet att använda sin kropp och att röra sig för att de inte ska 

hindras i sin naturliga utveckling (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Rörelser och lek är 

på flera vis viktiga inslag i barns liv, genom dessa kan barnen få kunskap om sin egen kropp 

och om kroppens möjligheter. Detta kan leda till att barnen lättare kan lyckas i kroppslig lek 

och därigenom får barnet uppleva framgång i olika färdigheter som kan bli väsentliga för 

barnets färdigheter och fortsatta motivation (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Dessutom 

kan positiva rörelseaktiviteter bidra till att skapa en bättre självkänsla och ett bättre 

självförtroende. Ett barn som påverkas på det här sättet får lättare att koncentrera sig och 

inlärningsförmågan ökar (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993; Ericsson, 2003). För att 

barn ska kunna få en tilltro till sin egen rörelseförmåga behöver de få möjlighet att både 

utforska och vara aktiva samt prova sina rörelsemöjligheter i sin omgivning. Det finns studier 

som visar att vissa barn kan bli mindre aktiva än andra barn om de har motoriska problem och 

att de då också oftast har en dålig självkänsla (Ericsson, 2003) och dessutom försämras 

chansen till att få en högre status bland de andra barnen. Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2000) menar också att barn behöver få hjälp med att upptäcka den egna kroppens rörelser, 

samt hur barnet kan använda dem. Detta ger bättre förutsättningar för att förstå och uppfatta 

andra människor och sin omvärld. Författarna menar också att ”Bristande förmåga att använda 

sitt kroppsspråk leder lätt till missförstånd och mobbing”(s.60). Ericsson (2005) menar att det 

är i samspel med omgivningen som självkänslan blir bättre och att den motoriska 

utvecklingen spelar stor roll för barnets egen självkänsla samt att det visar sig i 

kompisrelationerna.  

Ericsson (2005) skriver i boken Rör dig - lär dig att människans motoriska utveckling pågår 

under hela livet och att individens motorik har stor betydelse för exempelvis inlärning, 

koncentrationen och den sociala kompetensen. I sin doktorsavhandling har Ericsson (2003) 

skrivit att Vygotskij menade att det är bra att skilja på vad barnet kan prestera och uppnå på 

egen hand och vad barnet kan uppnå genom att få handledning och styrning av vuxna. I boken 

Motorisk utveckling: nyare perspektiv på barns motorik skriver Sigmundsson och Vorland 

Pedersen (2004) att det har gjorts studier på barns motoriska utveckling i flera länder. De har 

jämfört motorisk utveckling för de barn som inte får någon träning och stimulans med de barn 

som har fått det. Resultaten har visat att barns motoriska utveckling kan påskyndas om de får 

bra möjligheter till att röra på sig, samt träning och stimulans. Dessa studier visar också att 

vuxna i barnens omgivning kan innebära bättre eller sämre förutsättningar för barn att 

utveckla sina kroppsrörelser och motoriska utveckling (ibid.). Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2000) menar också att barn behöver få vara fysiskt aktiva dagligen och uppleva dessa stunder 

som positiva för att kunna utveckla ett framtida sunt tänkande om sin egen kropp och själ. För 

att barnen ska kunna få de här möjligheterna menar författarna att förskollärarna behöver 

kunskap om: 

 barns fysiska utveckling och växande 

 barns motoriska utvecklingsgång 

 sinnenas betydelse för rörelse 

 integrering av sinnena och motoriken 

 samband mellan motorik och lärande 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s. 21). 
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Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att det är viktigt att alltid se till varje barns 

utveckling och lärande, att det tar olika tid för barn att lära sig något nytt. Därför är det viktigt 

att ha tålamod och att ha förståelse för att barn lär olika, att vissa barn behöver längre tid, med 

träning och stimulans för att lära sig samma färdighet som andra barn gör väldigt fort (ibid.). 

2.2 Inlärning 

Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar på att både rörelse och lek underlättar 

inlärandet för barn och eftersom rörelse och lek ses som naturligt och positivt för barnen kan 

pedagoger dra nytta av det när de ska lära in nya saker. Författarna menar också att det går att 

förstärka inlärandet genom att låta barnen få känna med hela kroppen i händelsen de deltar i, 

vilket blir en upplevelse som då kan vara lättare att komma ihåg och underlätta inlärandet 

(ibid.). Den kroppsliga rörelsen är nödvändig för inlärning menar Hannaford (1997) och att 

den vetenskap som finns om rörelsens betydelse hjälper oss att förstå det. Författaren hävdar 

också att barn ska låtas utforska varje aspekt hos rörelse och balans i sin omgivning för att det 

är nödvändigt för deras inlärningsprocess (ibid.). 

Det är viktigt att barns fantasi stimuleras och genom att ge barn rörelseuppgifter som behöver 

lösas på något vis behöver de vara kreativa och tänka för att lösa uppgiften samtidigt som de 

är fysiska. Då blir det ett kombinerat lärande (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Enligt 

Parlenvi och Sohlman (1984) sker rörelseutvecklingen och språkutvecklingen aldrig samtidigt 

utan istället växelvis innan de har blivit automatiserade, de menar att ett barn inte kan lära sig 

att gå och tala samtidigt. Detta beror på att alla rörelser styrs med viljan, innan de blivit 

automatiserade, vilket gör att kroppens motorik och talets motorik konkurrerar med varandra 

och då kan de inte ske samtidigt (ibid.). 

Både ordkunskap och förståelse kan barn skapa genom att få uppleva olika ord och begrepp 

med kroppsrörelser, som exempel när barnet rör sig och då upplever med hela sin kropp 

(Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). För att barnen ska kunna utveckla sitt ordförråd och 

sin ordförståelse behöver pedagogerna arbeta medvetet med begreppsträning. Med det menar 

de att barnen kan få erfarenheter genom sin kropp utav bokstäver, ord, begrepp, antal och 

siffror, men också av kraft, tid, form och rum (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

En stor faktor som inte kan förbises i sammanhanget är den yttre miljön. Enligt Sandborgh-

Holmdahl och Stening (1993) behöver miljön vara både kreativ och spontan för att barn ska 

vilja uttrycka sig i rörelse, ord och skrift. Mellberg (1993) menar att det går att se att miljön 

påverkar barns möjligheter till rörelse och lek, exempelvis att stora ytor lockar och inspirerar 

barn till olika rörelser som ger dem olika rörelseerfarenheter. Tidigare var miljön på 

förskolorna mera hemlik och nu är den mera stimulerande och anpassad för att barnen ska 

kunna vara kreativa och röra sig. Forskning som har gjorts under 1900-talet har visat på att 

miljön har en stor betydelse för barns lärande och utveckling (Ericsson, 2003). Att den är 

viktig för barns kognitiva utveckling och motorisk utveckling. En främjande miljö skapar 

bättre förutsättningar för barns inlärning och utvecklingsmöjligheter (ibid.). 

2.3 Rörelseglädje 

Enligt Swartling Widerström (2005) beror det på vilket perspektiv någon utgår ifrån för vilken 

betydelse ett ord får och hon menar att begreppet rörelseglädje är när glädjen finns i rörelsen 
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och inte att den är ett resultat av att ha gjort en rörelse. Förskolan ska ge barn många positiva 

rörelseerfarenheter menar Langlo Jagtøien, et al. (2002) för att de ska få känna glädjen i 

rörelsen när de provar och utforskar sin kropps rörlighetspotential. Sandborgh-Holmdahl och 

Stening (1993) är övertygade att musik kan vara en inspiration till rörelse och att med den går 

det att locka fram både glädjen och kreativiteten till kroppsrörelser hos oss. Författarna menar 

också att musik tillsammans med rörelse kan skapa upplevelser och öppna upp för andra 

förmågor som kan bli viktiga vid inlärning av andra grundläggande färdigheter (ibid.). För att 

ett barn ska vilja prova på eller öva en aktivitet behöver de fångas upp och lockas till den. 

Enligt Osnes, et al. (2012) behöver upplevelsen av aktiviteten vara lustfylld och meningsfull 

för att barnet ska ha motivationen att göra den igen. Därför är det viktigt att förskolläraren kan 

leda barnen i en rörelseaktivitet så att den blir en positiv- och glädjefull upplevelse för att de 

sedan ska vilja göra den återigen. En engagerad vuxen kan genom att planera en aktivitet väl 

och vara en god ledare, styra barnen i aktiviteten till att öva något som den vill att barnet ska 

lära sig samtidigt som barnet har rörelseglädje (Osnes, et al., 2012; Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2000). Avslutningsvis för att knyta ihop barns rörelseglädje och pedagogens roll 

kommer ett citat från Hammar och Johansson (2008): 

För att ställa rätt krav och för att barnen ska lyckas samt uppleva 

rörelseglädje, måste man som pedagog ha kunskaper om barnets motoriska 

och perceptuella utveckling och förstå hur brister i utvecklingen påverkar 

barnet ur ett helhetsperspektiv (s. 9).  

Kunskapen blir på så sätt av största vikt i det holistiska perspektivet. Rörelseglädjen är starkt 

förknippat med hur den kognitiva förmågan utvecklas vilket kommer att beröras i nästa 

avsnitt där motorisk kreativitet hos barnen visat sig påverka inlärningsförmågan.  

2.4 Internationell forskning 

I en forskningsrapport har Wang (2003) gjort en studie på barn mellan 3-5 år, där barnen som 

var med i studien fick vissa instruktioner där de använde sin kropp på olika sätt som även 

innebar att ha fysiska aktiviteter. Målet med studien var att få barnen att tänka medan de rörde 

på sig. Resultatet visade att barnen som varit med i studien hade fått en ökad inlärning när de 

var motoriskt kreativa. Detta visar på att det är flera faktorer som påverkar barns inlärning och 

att det går att få barns inlärningsförmåga att öka genom att de får vara kreativa och röra 

kroppen samtidigt.  

Cools, De Martelaer, Samaey och Andries (2009) poängterar i sin forskning vikten av rörelse 

hos barn och att grunden till dessa förmågor läggs redan i tidig ålder, rörelsen anses också 

vara en naturlig del av livet. Det är samtidigt avgörande för barnets fysiska-, kognitiva- och 

sociala utveckling, samt för inlärning och grundläggande rörelseförmåga.  

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Vilket teoretiskt perspektiv som används i en studie har betydelse för hur forskningen fortgår 

och vad det är som kommer att synliggöras i undersökningens resultat (Emilsson, 2014). 

Emilsson (2014) menar att forskaren behöver ställa sig frågan om vad det är den vill få 

upptäcka med forskningen och att det är beroende av vilket perspektiv som väljs och vilka 

”glasögon” den har på sig när den undersöker. 



 

8 

 

Den här studien har utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv som innebär att människor 

lär med hela kroppen och att det är genom den levda kroppens rörelser som individer tar till 

sig det som finns omkring oss. Genom att utgå från detta teoretiska perspektiv i den 

kvalitativa intervjustudien kommer det även att genomsyra forskarens förhållningssätt. Detta 

innebär att forskaren har en förståelse och en öppenhet för pedagogernas uppfattningar, tankar 

och upplevelser under bearbetning och analys av resultatet och även i den slutliga 

diskussionen. 

2.5.1 Fenomenologiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för den här studien kommer från Maurice Merleau-Ponty och 

”ett fenomenologiskt tankesätt som tar för givet att människans existens är kroppslig” (Langlo 

Jagtøien, et al., 2002, s. 12). Han menade att vi människor upptäcker och känner omvärlden 

genom vår kropp, när vi använder oss av våra fem sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. 

”Fenomenologin inriktar sig på människokroppens upplevelser här och nu” (Løkken, 2006, 

s.29) och att vi människor hela tiden lär oss världen och tar till oss världen med hela vår 

kropp, samt att kroppen därför är naturligt aktiv för att kunna göra det. Författaren skriver 

också att Merleau-Ponty menade att det finns ett behov av rörelse i varje människokropp. I 

boken Kroppens fenomenologi står det att, när kroppen har förstått en rörelse och också 

använder den i sin livsvärld, visar det på att rörelsen är inlärd och att rörelsen kan användas 

mot saker i världen omkring sig (Merleau-Ponty, 1999). 

Johansson (2003) skriver i en artikel att Merleau-Ponty menade att om människor ska kunna 

förstå varandra, behöver vi vara delaktiga i varandras livsvärldar och fundera på hur vi kan 

förstå andra individer. Det är genom kroppsliga handlingar eller kroppsliga rörelser som vi 

människor upplever oss själva och gör oss förstådda och även upplever och förstår andra, vi 

förstår varandra för att erfarenheter överförs emellan oss individer (Løkken, 2006). Det är i 

interaktionen mellan människor som dessa förutsättningar skapas och genom deltagande och 

kommunikation i varandras världar (Johansson, 2003). Merleau-Ponty menade att ”… världen 

kommer således att gestalta sig utifrån den egna kroppens interaktion och kommunikation 

med det som den möter” (Nationalencyklopedin, 2014). Med andra ord är det med hela 

kroppen individen uppmärksammar och tolkar världen och sedan gestaltar det genom att 

kommunicera och uttrycka det med kroppen, ord, mimik och gester i relation med andra 

(Løkken, 2006; Emilsson, 2010). Enligt Merleau-Ponty har den levda kroppens rörelser 

betydelse, den kan uttrycka mening, vara kulturell och även social. Rörelse är inte bara att lära 

känna sig själv och världen omkring sig utan även att lära känna andra och kunna göra saker 

tillsammans med andra (Swartling Widerström, 2005). 

Merleau-Ponty menade på att vi är vår kropp, att själen och kroppen är en helhet, och vi 

människor lär känna kroppen genom att vi får prova själva och får egna erfarenheter, det vill 

säga att vi lär oss med hela kroppen (Langlo Jagtøien, et al., 2002; Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2000; Emilsson, 2010). Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) 

menar att det krävs ett holistiskt synsätt där man ser till människan som en helhet, där barnet 

påverkar och påverkas av allt i sin omgivning och att barnet och världen är sammanflätade i 

barnets förståelse för sin omvärld. Författarna menar även att barn behöver en förmåga att 

kunna uppfatta och ta till sig omgivningen, att de lär sig i samspel med sin omgivning, genom 

detta erfar de färdigheter för att kunna lära sig och utvecklas. För att ge barn större 
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möjligheter till lärande behöver de erbjudas många olika variationer av erfarenheter 

(Sheridan, et al., 2010). Det går att se att olika upplevelser med kroppen är nyttiga för 

inlärningen och genom att använda sin kropp på nya sätt blir barnet berikat i sin uppväxt. När 

barnet förvärvar ny kunskap kan det gå vidare till nästa lärandetillfälle (Merleau-Ponty, 1999). 

Enligt Merleau-Ponty ses människans kropp som ett ankare i världen och den levda kroppen 

är i sin omvärld (Løkken, 2006; Swartling Widerström, 2005). Merleau-Ponty menade också 

att kroppen är ett subjekt och att medvetandet tar form genom människans kropp (Merleau-

Ponty, 1999). Detta kan kopplas till ett citat av Løkken (2006) som säger att ”Kroppssubjektet 

är den levda människokroppen, en helhet av tankar, känslor, förnimmelser, motorik och 

fysiologi” (s.17). Detta visar tydligt på vikten av att alla olika delar är sammansvärjade med 

varandra. 

Swartling Widerström (2005) beskriver existensen som ett mellanrum mellan världen och den 

fysiska kroppen eller mellan kroppen och medvetandet och att ”den levda kroppen är en 

rörelse fram och tillbaka i existensen som ömsom tillåter sig vara kroppslig och ömsom 

strävar efter personliga handlingar ”(Swartling Widerström, 2005, s.71). Merleau-Ponty 

hävdar att vi människor behöver förstå, uppfatta och ha upplevt oss själva i den existerande 

handlingen när något uppfattas, för att kunna begripa att något existerar (Swartling 

Widerström, 2005; Løkken, 2006). ”Existensens mest grundläggande nivå är perceptionen” 

(Swartling Widerström, 2005, s.71) och grunden för alla handlingar som vi gör vilar på den 

och att uppleva genom att förnimma (Løkken, 2006). 

Det är perceptionen som gör att vi har kontakt med oss själva och med nuet, även med tiden 

bakåt och framåt i livet, och vi människor kan bli mottagliga och ta till oss världen, samt 

omforma den (Swartling Widerström, 2005; Løkken, 2006). Detta går att knyta till ett citat 

från Swartling Widerström (2005) avhandling, ”Det är genom perceptionen av världen som 

människan blir medveten om sin kropp samtidigt som kroppen blir medveten om världen” 

(s.100). Merleau-Ponty menade också på att allt som sker i världen betyder något och det 

finns en mening med det (Løkken, 2006). Att använda sig av det här perspektivet i den här 

studien kommer att göra att synen på barnet är att det får ta till sig, skapa egna erfarenheter 

och kunskap genom att få använda hela sin kropp. Pedagogernas roll är att låta barnen prova 

på saker med alla sina sinnen för att kunna få en variation av nya lärdomar och erfarenheter.   
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3. Metodologisk ansats och val av metod 
I denna del av uppsatsen redogörs för metodval och undersökningens genomförande. 

Dessutom redogörs för och diskuteras undersökningens urval, databearbetningsmetod, 

reliabilitet och validitet samt etiska ställningstaganden. 

3.1 Metodval                   

Intervjumetod används ofta när man vill ha svar på hur någon till exempel uppfattar eller 

upplever något samt när man vill föra en dialog med en informant. Därför föll valet i denna 

undersökning på semistrukturerade intervjuer. Specifikt handlar det om att kartlägga 

pedagogers uppfattningar, tankar och synsätt av barns behov av rörelser och fysiska aktiviter, 

hur de påverkar inlärning och utveckling, samt om barnen upplever rörelseglädje i 

verksamheten.  

I denna undersökning används fasta frågeområden och friare formulerade frågor som 

komplement, vilka kan användas och omformuleras vid behov vid intervjutillfället. Detta för 

att det ska ge en trygghet och hjälp för intervjuaren om det behövs vid intervjun. Intervjuerna 

spelas in på en bandspelare (el dyl.) och lyssnades av flera gånger för att sedan skrivas ned. 

Johansson och Svedner (2010) menar att genom att spela in och kunna lyssna efteråt gör att 

det är lättare att kunna skriva ner det som sades och för att förstå den intervjuades olika 

tonfall, pauser och avbrutna meningar. 

Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer mer flexibla och dessutom är intresset 

riktat mot den intervjuades inställningar och syn på frågeområdena. Författaren menar också 

att det kan vara önskvärt från intervjuvaren att vara följsam och att låta personen som blir 

intervjuvad verbalt röra sig åt olika håll och riktningar i intervjuen. Vilken riktning intervjun 

rör sig åt kan i sin tur visa på vad intervjupersonen upplever som viktigt och intressant i 

intervjun (ibid.). 

Vid intervjuundersökningar kan intervjuvaren avvika från frågorna och frågornas 

ordningsföljd kan även varieras, dessutom kan det dyka upp nya frågor under tiden som 

uppföljning på det som den intervjuvad har svarat (Bryman, 2011). Patel och Davidson (2011) 

menar på att i intervjuundersökningar blir det ett samspel mellan den personen som 

intervjuvas och den som utför intervjun. Risker med att använda sig utav kvalitativa intervjuer 

menar Johansson och Svedner (2010) är att intervjuvaren glider över till strukturerad intervju. 

Författarna menar att den som intervjuar är så inställd på sina frågor att den glömmer att 

lyssna och försöka förstå den som intervjuvas, utan istället bara ställer sina förbestämda 

frågor i tur och ordning. 

3.1.1 Urval  

För att få svar på undersökningens frågeställningar har åtta pedagoger från tre olika förskolor 

intervjuats. Valet av vilka förskolechefer som kontaktades gjordes utifrån en sökning på 

internet och om det fanns någon förskola i den kommunen som hade någon slags inriktning 

mot rörelse eller utomhuspedagogik. Urvalet av förskolor har inte grundat sig på 

slumpmässighet och eftersom det är begränsad tid för att göra studien, blir det också begränsat 

antal intervjuer. Intervjusamtalen var frivilliga för samtliga pedagoger på de tillfrågade 
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förskolorna, där det har blivit både barnskötare och förskollärare som har medverkat i studien, 

dessutom har åldern på pedagogerna varierat.  

3.2 Genomförande 

Önskvärt i studien var att förskolornas pedagogiska inriktning var utomhuspedagogisk, 

kontakter togs med förskolechefen för de förskolor som kunde vara tänkbara för 

undersökningen, med en förfrågan att få intervjua pedagogerna på de aktuella förskolorna. 

Kontakt togs både på både telefon och mail. Innan kontakt togs med förskolechefen hade ett 

informationsbrev iordningställts (se Bilaga 1). En samtyckesblankett (se Bilaga 2) var också 

färdigställd som pedagogerna skulle få läsa och skriva på innan intervjun. Dessutom var 

frågeområdena och frågorna (se Bilaga 3) genomarbetade och fanns klara för att använda, 

dessa hade några personer fått läsa för att se om de förstod och uppfattade frågorna rätt. Innan 

den första intervjun gjordes genomfördes en pilotintervju med en förskolelärare och resultatet 

var tillfredsställande. Löfgren (2014) menar att det är bra att göra en pilotintervju för att 

förbereda sig som intervjuare. En pilotintervju är när forskaren gör en intervju med en person 

innan undersökningens början. Detta för att se om den intervjuade personen förstår de 

formulerade frågorna och för att forskaren då ges tillfälle att öva inför de kommande 

intervjuerna i undersökningen. De pedagoger som har medverkat i undersökningen har först 

fått informationsbrev om studien innan träffen för intervju. Efter att svar erhållits från 

förskolechefen, kontaktades pedagogerna och det var åtta som kunde medverka. 

Informationsbrev skickades ut och tid bokades. 

Alla intervjuer som genomförts har varit under dagtid på den aktuella förskolan och 

intervjuaren och respondenten har kunnat sitta i ett rum där de har varit ostörda. Vid 

intervjutillfället har respondenterna informerats om syftet och innehållet i studien, om deras 

rättigheter och att medverkan i studien är helt frivillig, därefter skrevs en samtycketblankett 

på. De har också informerats om att samtalet kommer att spelas in för att efteråt transkriberas. 

Inspelningarna med intervjuerna har efter transkribering raderats. Fokus har varit på personen 

som intervjuas, frågorna har blivit i olika ordning och det har blivit följdfrågor när det har 

varit svar som kunnat bli ännu mera uttömmande genom en följdfråga. Intervjuerna som har 

genomfört har tagit olika tid men de har varit mellan 20-45 minuter och alla intervjuer har 

varit givande för undersökningen och haft variation. 

3.3 Databearbetningsmetod 

Efter intervjuerna avlyssnades de inspelade samtalen och transkriberats ord för ord, 

mellanprat och små ord som inte haft relevans för den här studien har tagits bort. Under 

transkriberingen har samtalen spelats upp flera gånger för att få ner allt som sagts. Därefter 

strukturerades materialet på en stor yta och sedan användes färgpennor för att kunna se 

mönster i de intervjuades svar. Vidare sorterades svaren in i de olika teman som går som en 

röd tråd genom hela studien. Svarsresultat presenteras i olika grupper eller enskilt beroende på 

vilka uppfattningar pedagogerna hade angående frågeområdena. Det som har kommit fram i 

transkriberingen har sedan formats med egna ord, i resultat och analysavsnittet står orden 

pedagog, informanten eller respondenten för de som har blivit intervjuade.  
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Med bakgrund av fenomenologiskt perspektiv blev materialet analyserat och bearbetat med en 

öppenhet och förståelse för de intervjuades upplevelser. Där fokus var att se mönster i 

pedagogernas uppfattningar utifrån frågorna vid intervjun för att kunna besvara 

frågeställningarna i den här studien. Alltså hur pedagogernas uppfattningar var om hur barn 

använder sina kroppsrörelser vid olika tillfällen, sambandet mellan rörelse och inlärning, samt 

hur barnen upplever rörelseglädje. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet innebär att ”dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, 

dvs. vi måste veta att vi har god validitet” (Patel & Davidson, 2011, s.98). Dessutom ”måste 

vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet” (ibid. 

s. 98). Något som kan ge bättre förutsättningar för god reliabilitet är om intervjuaren är tränad 

att göra intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Två andra saker som kan påverka reliabiliteten 

är hur den intervjuade personen tolkar de frågor som den får och hur intervjuare tolkar svar 

som ges av personen som blir intervjuad. Patel och Davidsson (2011) menar också att vid en 

intervju kan det vara svårt att undvika olika resultat eftersom intervjupersonernas dagsform 

och sinnesstämning påverkar och att dessa kan vara olika vid intervjutillfällena, eller att den 

svarande har ändrat åsikt vilket också är möjligt när man använder mätinstrument. Därför 

anser författarna att reliabiliteten behöver bedömas utifrån den situation som är vid varje 

intervjutillfället. I den här studien har intervjupersonernas svar varit trovärdiga och är 

tillförlitliga, denna studie har utgått ifrån deras svar utan att lägga egna värderingar i dem. 

Validiteten visar hur resultatet ger en riktig och sann bild av det som har undersökts i en 

forskning (ibid.). Dessutom har variationer i svaren funnits vilket kan kopplas till 

intervjupersonernas livsvärld, vilket Patel och Davidsson (2011) anser har med validitet att 

göra.  

3.5 Etiska hänsynstaganden                    

I God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2011) står det att ”Forskaren förväntas göra sitt bästa 

för att genomföra forskning av hög kvalitet” (s.12) och att det att viktigt att forskare och 

forskningen i sig får ett förtroende i samhället, för att få det behöver de följa de 

forskningsetiska principerna. Detta kan i sin tur bana väg för bättre ”förutsättningar för 

forskningens framtid” (s.12) och samhällets utveckling. 

Vetenskapsrådets (2002) anger fyra forskningsetiska principer, som skall genomsyra hela 

forskningsprocessen, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

3.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska delge personer som medverkar i studien dess 

syfte, innehåll och om deras uppgift i undersökningen, samt vad för villkor som gäller 

omkring deras deltagande. De som medverkar ska bli informerade om att deras deltagande är 

frivilligt och att den information som framkommer endast kommer att användas i studien 

(Vetenskapsrådets, 2002). Genom att beakta informationskravet när intervjuer har använts 

som metod så kontaktades förskolecheferna och informerades om studien, dess syfte och en 
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förfrågan om pedagogerna på deras förskolor fick medverka i undersökningen. Även Löfdahl 

(2014) menar på att det är viktigt att informera och att få tillåtelse av förskolechefen innan 

pedagogerna kontaktas. Därefter kontaktades pedagoger genom mail och telefon, de som ville 

medverka erhöll ett informationsbrev om syftet. 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta ett samtycke från personer som medverkar 

i studien, som visar att den person som medverkar i studien har rätt att självständigt bestämma 

att den vill delta och hur länge den vill delta. Det ska inte medföra några negativa följder om 

en deltagare väljer att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådets, 2002). I informationsbrevet 

som skickades ut till pedagogerna, stod det om deras rättigheter, att det är frivilligt att delta i 

studien och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Vid intervjutillfället fanns en 

samtyckesblankett som den som skulle delta i studien fick läsa och skriva på, finns som bilaga 

2. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren skall ge personer som deltar i undersökningen 

konfidentialitet, det vill säga att deltagarens personuppgifter och information som kommer 

fram i undersökningen, inte ska finns tillgängliga för obehöriga. Personer som deltar har rätt 

att vara anonyma (Vetenskapsrådets, 2002). Genom att beakta detta krav kommer inte de 

pedagoger som har intervjuas nämnas med namn i studien, inte heller namnet på förskolan där 

pedagogerna arbetar. Vid intervjuerna har samtalen spelats in på en mobiltelefon, därefter har 

de transkriberats till en dator och genast raderats från telefonen. Datorn används endast av 

mig och vid avslutad studie kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

3.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter och den information som har framkommit om 

enskilda personer, i forskningen endast får användas till det som har nämnts som 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådets, 2002). I den här studien har deltagarna som 

medverkat fått information om att de uppgifter och information som de delar med sig av 

endast kommer att användas till studien. Det som kommer fram genom intervjuerna kommer 

att bearbetas under tiden studien pågår och efter avslutad studie kommer allt material att 

förstöras.  
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att tas upp. Dessa kommer att utformas 

efter studiens tre teman och tre frågeställningar.  

4.1 Presentation av respondenterna 

Det är åtta pedagoger som har medverkat i den här studien och de har olika utbildningar, en 

hade utbildningsbakgrund som lärare mot tidigare år, fyra med förskollärarexamen och tre 

barnskötare. Undersökningsgruppen består av sju stycken kvinnor och en man, deras år i 

verksamhet har varierat. Tre pedagoger hade arbetat från tre till sex år, medan fem stycken 

hade längre erfarenhet, från tjugotre år till trettio år. Förskolorna som de åtta pedagogerna 

arbetar på har haft olika inriktningar. Tre pedagoger var på en Reggio Emilia inspirerad 

förskola, två pedagoger var på en förskola med empati och naturinriktning och på den tredje 

förskolan hade inriktning mot utomhuspedagogik (tre pedagoger). En kort beskrivning på de 

tre olika förskolornas inriktningar, vilka utgår från dessa tre förskolors hemsidor, vilka inte 

kommer att hänvisas till eftersom de är anonyma i den här studien.  På den Reggio Emilia 

inspirerad förskola arbetar pedagoger med ett pedagogiskt arbetssätt där de är närvarande och 

lyssnar aktivt på barnen. Dessutom har förskolan ett förhållningssätt som utgår från barnets 

egna förmågor och stödjer barnen i att vilja upptäcka, utforska och erövra omvärlden. 

Pedagogisk dokumentation används i verksamheten för att följa lärprocesser i barnens arbete 

som exempelvis vid målning av en bild. På förskolan som har inriktning mot empati och natur 

arbetar pedagogerna mycket för trygghet och trivsel för barn, vårdnadshavare och personal. 

Pedagogerna arbetar målmedvetet utifrån läroplanens värdegrund och de vill förmedla männi-

skors lika värde. Förskolans förhållningssätt är att de visar hänsyn och förståelse för andra 

människor så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs hos barnen. Pedagogernas arbetssätt 

att värna om naturen och att de är med i Friluftsfrämjandet ska även bidra med att barnen som 

går på förskolan får med sig ett natur- och miljöintresse. Den tredje förskolans inriktning var 

utomhuspedagogik där de har en lärande utomhusmiljö där barnens nyfikenhet, kreativitet och 

samarbete lyfts fram. Där arbetar pedagogerna för att ge barnen en naturlig vana att vistas i 

naturen och att utforska sin närmiljö. Pedagogerna använder utomhuspedagogiken som ett 

viktigt redskap för att arbeta efter läroplanens intentioner. På förskolans utemiljö finns möj-

ligheter för barnen att använda hela sin kropp i rörelse och fysisk aktivitet, vilket ger barnen 

större chans att utveckla sin motorik.  

Pedagogerna som medverkar i studien arbetade med olika åldrar på barnen, en med 5åringar, 

en med 1-3åringar och de öviga med mestadels 3-4åringar. Antalet barn per avdelning har 

varit mellan tjugo och tjugofem stycken förutom på avdelningen med de yngsta barnen, där 

det var sexton barn. Antalet pojkar och flickor var jämt fördelade på alla avdelningar. De som 

intervjuas kommer att beskrivas som pedagog, informanten eller respondenten. 

4.2 Motorik - Vilka kroppsrörelser uppfattar pedagogerna att barn använder 

sig av under de planerade rörelseaktiviteterna kontra i den fria leken? 

Fokusen på motorik har störst utrymme i studiens tre temaområden och har därför delats upp i 

fem underrubriker för en mer lättöverskådlig redovisning av resultatet, vilket de andra 

temaområdena inte är i behov av. 
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4.2.1 Rörelser i den fria leken 

På frågan om vilka rörelser pedagogerna ser att barnen tränar och använder sig av i den fria 

leken nämnde alla pedagogerna minst två av begreppen springa, klättra, krypa och balansera, 

som de kroppsrörelser som de såg att barnen använder sig mest av i den fria leken utomhus. 

Några pedagoger berättade att inomhus sitter barnen mycket mera stilla än ute. Exempelvis 

menade en pedagog att den såg större variation i användande av kroppsrörelser när de går ut i 

naturen och barnen får leka fritt, en annan påpekade att: ”Balans, springa, de använder ju allt i 

princip”. Men pedagogerna såg även andra fördelar med den fria leken som att barnen 

använder sig av och tränar sina kroppsrörelser i sin koordination och rumsuppfattning. 

Informanten som arbetar med de allra yngsta barnen berättade att pedagogerna på den 

avdelningen är tillåtande, vilket gjorde att de även inomhus lät barnen hoppa, studsa och 

klättra på allt. Däremot så tyckte en annan pedagog att det inte finns något behov till rörelse 

för barnen inne på förskolan utan att de får sitt rörelsebehov uppfyllt utomhus.  

Pedagogerna anser att barnens förutsättningar till att få utlopp för sitt rörelsebehov i 

förskolan, på eget initiativ varierar. Det går att se ett tydligt mönster i att pedagogerna på 3-5 

års avdelningar ansåg att barnen hade sämre förutsättningar till detta i inomhusmiljö. Orsaker 

som informanterna såg var att lokalerna var små, ljudnivån blev för hög, för stora barngrupper 

och större skaderisk genom att barnen lättare krockar eller gör illa något annat barn på de 

begränsade ytor som finns att tillgå. Pedagogen som arbetade med de allra yngsta barnen 

berättade att de har saker framme som barnen kan klättra upp och ner på och även krypa eller 

åla i tunnlar, förutom att hoppa och studsa och menar att: ”Vi säger hellre ja än nej därför får 

barnen prova på saker och det finns framme saker att klättra upp och ner och krypa eller åla i 

tunnlar”. Vidare menar den att barnen får prova på de saker som finns att tillgå och att det 

finns en motorisk hinderbana tillgänglig för barnen att använda. Även i utemiljön fanns 

förutsättningarna till att locka barn till rörelse genom stora ytor att kunna röra sig fritt på, 

saker att klättra på och kojor att krypa i. 

Det är endast förskolan som är Reggio Emilia inspirerad som berättar att de har ett kuddrum 

som är tänkt att ge barnen bättre förutsättningar till rörelse i den inre miljön, där de kan få 

hoppa och klättra. På den förskolan anser de att det är pedagogernas ansvar att ordna miljön 

för att barnen ska kunna röra på sig, både inne och ute. Utomhus menar en av de anställda att 

det helt klart ger bättre förutsättningar till rörelse eftersom ytorna är mycket större. 

Något som alla pedagogerna var eniga om var att barnens förutsättningar till rörelse var 

mycket större utomhus, där de kan få röra sig fritt och använda sina kroppsrörelser på olika 

vis utifrån vad utegården erbjuder. Olika saker som pedagogerna berättade om var att det 

fanns stora ytor att springa på eller att ha exempelvis rörelselekar på. De tyckte även att det 

var bra att ha saker att klättra på som exempelvis klätterställningar eller träd, även att kunna 

åla eller krypa under saker och att ha en kuperad yta så att barnen får ta sig upp och ner.  

4.2.2 Miljöns påverkan för barns möjligheter till rörelse 

Vad tror pedagogerna att miljön har för inverkan på barnens möjligheter till rörelse? Alla åtta 

pedagogerna tycker att miljön har en väldigt stor inverkan på barns kroppsrörelser i den fria 

leken. Inomhus är miljön begränsad eftersom ytorna inte är stora och att rummen sällan är 

utformade för att möta upp barnens rörelsebehov. Miljön utomhus har större ytor vilket 

pedagogerna menar bidrar till en miljö som bjuder in och utmanar barnen till att exempelvis 
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vilja spring, klättra, krypa och hoppa. Spontant påpekar en pedagog: ”miljön har jättestor 

inverkan, ute har vi det jätte bra med stora ytor och barnen får använda det som finns till 

exempel att de får klättra i träden och använda allt som finns”. Emellertid påpekar flera 

pedagoger att de upplever att barnens förutsättningar till lek på förskolegårdarna har 

försämrats eftersom det har blivit många nya regler som resulterat i att flera motoriskt 

främjande föremål har tagits bort som barnen tidigare haft möjlighet att använda. Flera av 

informanterna saknar även skogsterräng där barnens möjlighet till varierad rörelse stimuleras, 

detta vägs upp genom att de går till skogen. En av dessa informanter berättar också att miljön 

är väldigt viktig för att barnen ska använda sin kropp, alla sina muskler och att öva upp 

problemlösningsförmågan i olika motoriska utmaningar som ges i den ojämna terrängen som 

naturen erbjuder. 

En pedagog berättar att de inomhus ger barnen möjlighet till att öva balans och andra rörelser 

som krypa, åla och rulla. En annan av informanterna menar också att det inte behövs någon 

gymnastikhall för att kunna uppnå detta utan att pedagogerna kan skapa förutsättningar till det 

ändå. Lokalerna som barnen vistas i kan begränsa eller berika beroende på hur stora eller små 

de är, samt hur rummen är inredda menar slutligen en pedagog. Några av de pedagoger som 

har arbetat länge i förskolans verksamhet menade att tidigare har miljön inomhus gjort det 

möjligt för barnen att få röra sig fritt och använda sig av många kroppsrörelser. Då fanns det 

ett större rum för rörelsestunder, som en liten gymnastikhall på många av förskolorna. Det var 

även vanligare att man gick iväg med barnen till en större gymnastikhall och vistades där för 

att barnen skulle få röra på sig och leka fritt. Två av de åtta intervjuade pedagogerna berättar 

att de fortfarande gör det en gång i veckan. 

De flesta pedagogerna menar att inomhusmiljön oftast är styrd av en vuxen vilket gör det 

svårt för barnen att få sitt stora rörelsebehov tillfredställt. En informant uttrycker sin önskan 

om ett: ”Stort rum där det inte finns så mycket möbler, där barnen kunde få flöda fritt, gärna 

som en liten gympahall”. Det enda tillfället barnen ges utlopp för sitt rörelsebehov är 

utomhus. Detta kan vara genom att ha klätterställningar som barnen får klättra och hänga i, 

saker att balansera på, gungor, cyklar, kuperad mark, små kojor och rum. Miljön ska vara 

utformad för att locka till olika kroppsrörelser och för att träna motoriken.  

4.2.3 Rörelser i de planerade aktiviteterna 

Pedagogernas planerade rörelseaktiviteter på förskolan och hur ofta dessa utfördes 

diskuterades med samtliga respondenter. Pedagogerna som arbetar på samma avdelning på 

den Reggio Emilia inspirerade förskolan berättar att de en gång i veckan går iväg med en 

grupp barn, de som är äldst, för att de ska få ha gympa i en mindre gymnastikhall. De brukar 

vara där ungefär en och en halv timme och pedagogerna brukar kunna planera för att få in 

flera olika moment som ger bättre kroppsuppfattning och för att öva på alla grundrörelserna. 

En av dessa pedagoger menade att: ” Det ska vara roligt och att göra samma sak alla i gruppen 

för att det inte ska bli utpekande på någon om de inte kan göra rörelsen”. Därför är det viktigt 

att pedagogerna lyssnar och försöker att möta upp de önskemål och förslag som barnen har 

anser pedagogerna. De går även till skogen med barnen och det brukar ske ungefär varannan 

vecka, då väljer pedagogerna medvetet ett område i skogen som de anser kan bjuda in barnen 

till rörelse och där de kan få bra motorisk träning.  
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Pedagogerna på förskolan med inriktningen utomhuspedagogik har försökt att ha planerade 

promenader en gång i veckan, men de berättar att det kanske blir ungefär var tredje vecka. 

Där planerar de bara till vissa tillfällen utifrån barnens intressen, det har kunnat vara 

hinderbanor, utflykter till skogen och speedway race. På den förskolan har de också mycket 

munmotorisk träning för att barnen ska öva och få bättre språkligt uttal. De använder även 

tecken som stöd tillsammans med barnen på den här förskolan, vilket bidrar till att barnen gör 

rörelser med händerna. Förskolan som har inriktningen empati och natur har en planerad dag 

ute i naturen en gång i veckan, i friluftsfrämjandet regi för barn i vissa åldrar. Den informant 

som arbetar med de allra yngsta barnen berättar att de har miniröris (Friskis & svettis 

gymnastik pass för barn) en gång i veckan. 

En pedagog berättar att på den avdelning som den arbetar resonerar de att de lägger fokus att 

få barngruppen att fungera tillsammans och lärande inom andra kunskapsområden som språk 

och matematik. De tänker att det blir planerade rörelseaktiviteter för barnen när de börjar 

skolan. Men de planerar skogsutflykter ibland och där kan barnen få träna motorik genom att 

klättra och balansera. Här går det att se att pedagogerna tänker olika om att ha planerade 

aktiviteter som har med barns rörelse att göra och att den planerade rörelsestunden kan se ut 

på flera olika sätt som de exempel som beskrivits ovan. 

4.2.4 Positiva effekter som planerade rörelseaktiviteter ger 

Det går att se att pedagogerna har olika uppfattningar och tankar om vilka positiva effekter 

barnen kan ges genom att arbeta med planerade rörelseaktiviteter. Det finns tankar på att det 

går att se vad barn kan behöva träna på lite extra för att få bättre förutsättningar för skolan. 

Flera av pedagogerna menar att de positiva effekterna av planerade rörelseaktiviteter för 

barnen är att hela barngruppen deltar och att aktiviteten kan genomföras med alla 

grundrörelser för att utveckla motoriken. Exempelvis menar en pedagog: ”att alla barn i 

gruppen kommer med, annars är det inte så eftersom det finns olika intressen”. De flesta 

pedagoger tänker att aktiviteterna ska var roliga och ge glädje, vilket de menar kan ge barnen 

en positiv syn på rörelseaktiviteter i framtiden också. 

Några av informanterna tänker också att genom planerade aktiviteter kommer alla barnen i 

gruppen med och att det kan ge kraft åt varandra. De tänker också att förutom rörelsen kan det 

genom att ha planerade aktiviteter vara ett bra sätt att fånga upp alla barnen, då även de barn 

som inte har lust att röra på sig. De anser också att det både kan vara roligt och lärorikt att gå 

ifrån förskolans gård ibland. 

Två av informanterna ser en av fördelarna med planerade aktiviteterna då något barn behöver 

extra motorisk träning, vilket kan vara att pedagogen planera en aktivitet för hela 

barngruppen. Detta för att barnet inte ska känna sig annorlunda än de andra barnen utan 

istället bli inkluderat. Dessutom menar de att träning av motoriken kan ge barnen bättre 

förutsättningar för skolan och framtiden. Detta är viktigt nämnde en pedagog för att: ”Man 

kan ju få barn att klara av att sitta stilla genom att träna vissa rörelser, så det är ju ett redskap 

för det, ett kraftigt redskap för det tror jag”. Det är endast en informant som tycker att de 

planerade aktiviteterna kan ge barnen direkt respons när de vuxna leder aktiviteterna. 

Dessutom tyckte den att det var positivt att pedagoger kan planera aktiviteter som ger barnen 

utmaning lite över den nivån de är på i utvecklingen.  
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På frågan om vilka kunskaper pedagogerna har i att arbeta med planerade rörelseaktiviteter i 

förskolan svarar en pedagog: ”De egna erfarenheterna och att jag har tyckt att det har varit kul 

och att man är medveten om hur viktigt det är med motoriken”. I materialet framkommer det 

att alla informanterna upplever att de har egna erfarenheter om olika sorters rörelseaktiviteter 

och att de känner att de kan planera och leda genom dessa. Det är flera av dem som känner att 

de har fått lära sig efter hand och fått provat vad som just passar den barngruppen de har. 

Dessutom är det två pedagoger som nämner att de skulle vilja ha mera kunskap om varför 

man bör göra vissa rörelser och vad det kan utveckla hos barnen. En av informanterna tänker 

också att för att leda barnen i aktiviteter behöver man ha ett bra ledarskap. Skillnader som kan 

bli är att pedagogerna inte lika gärna leder de planerade rörelseaktiviteterna för att de inte 

känner att de har tillräckligt med kunskap om barns motorik. 

4.2.5 Hur fysiska aktiviteter kan se ut i förskolan 

Det är delade meningar mellan informanterna om det finns tid för att planera fysiska 

aktiviteter i förskolan. Däremot är det flera av dem som anser att det finns tid till att 

genomföra oplanerade aktiviteter. En pedagog påpekade att: ”Man får oftast upprepa det man 

har haft tidigare år, det finns inte mycket tid till planering nu, men det finns tid för 

genomförande”. De är flera av informanterna som anser att tiden för att planera rörelsestunder 

går till andra kunskapsområden istället. 

Pedagogerna som har intervjuats i den här undersökningen har fått berätta lite om hur de har 

arbetat spontant med barns rörelser i förskolan, hur de har startat upp, pushat, utmanat och 

stöttat till olika aktiviteter. Här kommer en punktlista som sammanfattar alla respondenters 

svar: 

 Rörelsesånger  

 Rörelselekar 

 Rörelsesagor 

 Innebandy 

 Fotboll 

 Hinderbana 

 Bollekar 

 Cykla 

 Klättra, i träd eller klätterställning 

 

En respondent första tanke med hur denne arbetar spontant med rörelser var att: ”Det är nog 

mest ute på gården, där man plockar upp de barn man ser står lite på sidan om och då springer 

man, gör bolltunnlar, klättrar och lekar, även mycket med bollar, kasta och fånga”. Resultaten 

av respondenternas svar visar på att alla tog tillvara på de spontana tillfällena som gavs i 

verksamheten men att det fanns variation på hur pedagogerna tänkte och utförde detta. Det går 

tydligt att se mönstret att pedagogerna ser större möjligheter att genomföra spontana 

rörelseaktiviteter med barnen utomhus och att det var utrymmesbrist i innemiljön som är 

orsaken. 
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4.3 Inlärning - Hur ser pedagogerna på rörelsens betydelse för barns 

inlärning? 

Alla pedagogerna är eniga om att rörelsen är en viktig del för barnets inlärningsförmåga. 

Några av pedagogerna säger även att de tror att rörelsen påverkar koncentrationen och att 

barnen behöver vara ute och få röra på sig för att sedan kunna sitta stilla och kunna ta in andra 

kunskapsområden. De flesta anser att rörelsen har inverkan på allt kroppsligt, dessutom kan 

de se sambandet mellan rörelse och tal, samt för läsinlärningen. Rent motoriskt kan barn som 

inte behöver tänka på grovmotoriken då den redan automatiserats, istället lägga sin energi på 

finmotoriska utveckling som penngrepp då barnet exempelvis ritar eller skriver. 

Barn har lättare att lära sig när de rör sig menar en pedagog. Medan en annan pedagog menar 

att det bildas endorfiner som vi mår bra av och om barn får röra på sig skapas bättre 

förutsättningarna för stillasittande och inlärning. ”Det är jätte viktig, jag tänker ju skola längre 

fram, att man måste röra sig för att kunna sitta stilla och kunna ta i” uttrycker en pedagog om 

rörelsens inverkan på inlärning. Vidare menar pedagogen att barn lär sig hela tiden i samspel 

och att när de rör på sig ges bättre förutsättningar för detta. En annan respondent menar att vi 

lär tillsammans, därför är det jätteviktigt att det sociala med vänner fungerar och att det då 

underlättar att ha koll på armar och ben så man inte viftar med dem så man gör illa någon i sin 

närhet.  

Pedagogernas tankar om hur de skulle kunna kombinera fysiska rörelseaktiviteter och 

inlärning för de kunskapsområden som finns i läroplanen i förskolan varierade. Det var flera 

pedagoger som berättade att de kunde tänka sig att ta med olika föremål i lärande syfte ut på 

gården eller ut i naturen. Där kunde de sedan använda dem i rörelseaktiviteter för att barnen 

skulle kunna lära in de andra kunskapsområden samtidigt. Men flera av pedagogerna anser att 

de kan bli ännu bättre på att kombinera dessa två delar för att skapa bättre förutsättningar för 

att barnen ska få mera erfarenheter och kunskaper. Det var flera pedagoger som kände att 

motoriken inte är något prioriterat mål i förskolan idag utan att fokus är på matematik och 

språk. De hoppades på att rörelsen ska få en större del igen som några av pedagogerna har 

upplevt att det varit förr. Den fysiska aktiviteten ansåg pedagogerna skulle leda till att barnen 

skulle få en djupare känsla och förståelse i sin inlärning. En respondent menade att: ”Rörelsen 

är med överallt, det kanske skulle vara med mera som motorik, eftersom det är där vi börjar, 

om man tänker på ett litet barn”. Exempel på sådana aktiviteter menade respondenterna kunde 

vara att plocka och räkna kottar för att använda sig av matematik, språk och olika begrepp 

eller att klättra över stor och liten sten. Andra exempel var att ha gymnastik där de tar upp 

färger, eller räknar gymnastikföremål, eller att göra sagor av naturmaterial där barnen sedan 

får använda sina kroppar till att både leka och gestalta denna. En av respondenterna avslutade 

sin tankar om barns inlärning i samband med rörelse med att uttrycka: ”Det är väl egentligen 

bara fantasin hos de vuxna som kan sätta stopp”. Detta var något som denna pedagog ansåg 

vara viktigt.  
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4.4 Rörelseglädje - Hur ser pedagogerna på barns motoriska utveckling 

och vikten av rörelseglädje i förskolan? 

Frågan om vad respondenterna tänkte när de hörde ordet rörelseglädje och vad det innebar för 

dem gav en mängd varierande svar som därför sammanställts här nedan i punktform: 

 

 Något som barn verkligen har 

 Barn som skrattar när de rör på sig 

 Rörelse, musik, skratt och barn 

 Barn skratt när de exempelvis klarar av att klättra upp i ett träd, att lyckas 

 Naturligt hos barn, det finns energi 

 Lust och glädje till att röra på sig 

 Det ska vara roligt 

 Att barn blir glada när de rör på sig 

 Barn visar glädje när de rör sig, med ett leende på deras läppar 

 Ren glädje, inget tvång 

 Dans och musik, barnen har jätte roligt, det är verkligen rörelseglädje 

 När man leker fram en rörelse 

 Gymnastik är en slags rörelseglädje för barn  

 Människan har rörelseglädje naturligt inom sig 

 Rörelseglädje smittar av sig 

 Att känna att det är roligt och spontat, inget tvång eller hotfullt 

 

Resultatet visade på många olika positiva tankar om vad rörelseglädje innebär, som en 

pedagog som uttryckte att: ”Lust, glädje till att röra på sig, inget måste, det ska vara roligt, 

våga göra saker”. Detta innebär att rörselglädjen måste komma från barnets eget initiativ.  

 

Materialet visade att alla pedagoger anser att barnen har stora möjligheter till rörelseglädje på 

förskolan och även att detta är lättare att uppnå i utemiljön eftersom det finns större utrymme 

att röra sig på. Vilket en pedagog summerade så här: ”Barnen har stora möjligheter till 

rörelseglädje här på förskolan, lättare ute eftersom det är större utrymme, inne svårare men i 

dansen har de det”. Följaktligen blir det sämre förutsättningar i innemiljön, för som tidigare 

tagits upp så skapar de små utrymmena fler regler och större risk att barnen skadar varandra. 

Flera av pedagogerna menar att det blir större rörelseglädje för barnen när de kan få välja 

aktiviteter efter intresse. En informant tycker att barnen får bra förutsättningar till 

rörelseglädje så länge de inte hindras i deras lek och aktivitet. För att uppnå detta behöver 

barnen få möjligheter att röra sig fritt, gärna både ute och inne. Vidare ansåg denne att barnen 

har ganska så stor möjlighet till rörelseglädje i verksamheten men påpekar att barnen tycker 

att det är roligt att pedagogerna deltar i aktiviteten. En positiv inställning smittar av sig då de 

delar varandras rörelseglädje. En annan pedagog menar att rörelseglädjen inte är något som 

barnen gör spontan men att det går att uppnå då man leker fram det.  

När pedagogerna fick frågan om när de trodde att barnen hade störst möjlighet till 

rörelseglädje trodde fem pedagoger på den spontana leken eftersom den största delen av 

dagen består av fria aktiviteter som gynnar den spontana leken. De anser även att lek och 

rörelse finns naturligt hos alla barn och att i den fria leken sker det på deras villkor då de 
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själva får bestämma vad de vill göra. Slutligen anser de att det är viktigt att pedagogerna är 

positiva, har lätt till att skratta och att ha roligt. Däremot anser de övriga pedagogerna att 

barnen får störst möjlighet till rörelseglädje i de planerade aktiviteterna, då barnen uppskattar 

att pedagogerna är med i aktiviteterna. En av dessa menar också att det ges möjligheter att 

fånga upp alla barn vart de än befinner sig i sin motoriska utveckling så att varje barn har 

möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar. 

De flesta pedagogerna anser att de kan skapa större möjligheter för barnen att få rörelseglädje 

i verksamheten genom att de är glada och positiva, samt att de är närvarande i barnens lek och 

aktivitet. En respondent ansåg att det viktigaste var: ”Att vara positiv och glad och vara en 

pedagogisk förebild” det fick medhåll av en annan pedagog som påpekade: ”Att vi måste vara 

förebilder, vara med i leken, locka med, vårt förhållningssätt och att vara inspiratörer för 

barnen”. Då pedagogerna deltar i leken kan de lättare utmana barnen till att våga prova på 

sådant de inte gjort tidigare och med pedagogens stöd får barnen större förutsättningar för att 

kunna lyckas. För att uppnå detta anser en respondent att det är av största vikt att pedagogerna 

har förståelse och lyssnar till vad barnen vill och att de är positiva till barnens idéer. Dessutom 

menar en annan respondent att den bidrar till rörelseglädjen genom sitt engagemang då det är 

viktigt att man visar för både barnen och kollegor att rörelse är betydelsefullt för både kropp 

och sinne. Men det handlar även om att skapa möjligheter till rörelseglädje genom olika 

material som att exempelvis erbjuda musik som barnen tycker om att dansa till eller att 

tillhandahålla redskap som hopprep och rockringar.  
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5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer metoden och resultatet att diskuteras genom det fenomenologiska 

perspektivet. Avsnittet avslutas med rekommendationer om fortsatt forskning inom området 

och ett slutord.  

5.1 Metoddiskussion 

Att använda kvalitativa intervjuer för undersökningen för den här studien var ett lämpligt val 

eftersom studiens avsikt var att få en djupare bild av pedagogernas upplevelser och 

uppfattningar inom kunskapsområdet. Vilket även styrks av Bryman (2011) som menar att 

kvalitativa intervjuer ger en större flexibilitet i hur frågorna kan besvaras av respondenten då 

den som intervjuar har ett intresse, fokus och är följsam mot respondentens svar.  

Något som tog lång tid i studien var innan svar erhölls från de första tilltänkta förskolorna, 

vilket gjorde att kontakts tog med en tidigare känd förskolechef och förskolorna i dennes 

område. Detta för att studien hade en tidsram som skulle hållas. Därefter blev det intervjuer på 

en redan känd förskola och efter positivt svar mottagit från de först tilltänkta förskolorna 

gjordes intervjuer på två av dem också. Urvalet av förskolor har blivit begränsat eftersom 

sökning i första hand var förskolor med inriktning mot kunskapsområdet som studien har haft. 

De pedagoger som har medverkat i intervjuerna har varit med frivilligt och visat sitt intresse 

att medverka vilket speglas i svaren. Detta syntes på hur noga många tänkte efter innan de 

svarade och kom med intressanta och utförliga svar. Den kvalitativa intervjumetoden var även 

lämplig för att undersöka det aktuella syfte och frågeställningarna det vill säga vad pedago-

gernas tankar och syn på barns rörelser i samband med utveckling, inlärning och rörelseglädje 

var. Intervjuerna gav möjligheten att ställa följdfrågor utifrån studiens teoretiska ”glasögon” 

vilket har gett ännu djupare svar och förståelse. Hade ett annat perspektiv valt att användas för 

den här studien hade något annat blivit synliggjort istället. Enligt Emilsson (2014) kan det lätt 

ske att den som forskar börja analysera materialet utifrån det teoretiska perspektiv som fors-

kare redan sen tidigare är bekant med. Vilket då kan göra att det kan missas relevanta resultat 

för studien utifrån det perspektivet som studien skulle utgått ifrån. 

Det hade varit bra att komplettera intervjuen med observationer men detta rymdes inte inom 

tidsramen. Hade längre tid funnits till förfogande hade studien kunnat innefatta fler 

respondenter och på så sätt ge ett mer generaliserbart resultat. Det hade även kunnat gå att 

använda sig av enkäter som undersökningsmetod. Detta för att nå ut till flera respondenter och 

då kunnat ge en större bredd på det som undersöktes, men då hade studien inte kunnat få 

samma djup. Det är enligt Johansson och Svedner (2010) oftast fasta svarsalternativ på 

enkäter vilket inte kan ge några uttömmande svar eftersom chansen att ställa följdfrågor inte 

finns möjlig. 

Å ena sidan hade en videokamera vid intervjutillfällena kunnat visa på respondenternas svar 

samtidigt som kroppsspråket kunnat iakttas vilket hade varit relevant ur det fenomenologiska 

perspektivet då alla delar är lika viktiga i kommunikationen. Å andra sidan hade det 

tillvägagångssättet kunnat orsaka stress hos respondenterna vilket hade kunnat påverka 

resultatet. För att säkerställa reliabiliteten och validiteten i studien fick först några personer 

läsa igenom frågorna innan intervjutillfället. Därefter genomfördes en pilotintervju vilket 
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Patel och Davidson (2011) rekommenderar för att se om andra personer uppfattar frågorna 

rätt. Vidare menar författarna att forskaren på så sätt får tillfälle att ändra eller rätta till 

frågorna innan den aktuella intervjun ska genomföras. Pilotintervjuen och läsningarna av 

frågorna i denna studie visade att de uppfattats enligt forskarens intentioner.  

Däremot uppdagades det vid analyserandet av ljudupptagningarna av studiens intervjuer att 

trots att respondenterna hade uppfattat frågorna som ställdes korrekt var det en fråga som 

skapat osäkerhet och därför krävde en vidare förklaring av dess innebörd. Frågan valdes 

slutligen därför att tas bort i analysen för att inte ge missvisande svar och skapa ett felaktigt 

resultat.  

5.2 Resultatdiskussion 

Den här studien har bidragit till insyn i åtta pedagogers uppfattning om barns möjligheter till 

fysiska kroppsrörelser i verksamheten och hur de ser att det påverkar barnens motoriska 

utveckling, inlärning och rörelseglädje, vilket var studiens syfte. Resultaten kommer att 

diskuteras i de tre olika teman som följer med som en röd tråd i den här studien, samt utifrån 

de tre frågeställningarna som är för att besvara syftet. 

5.2.1 Motorik - Vilka kroppsrörelser uppfattar pedagogerna att barn använder 

sig av under de planerade rörelseaktiviteterna kontra i den fria leken? 

I resultatet åskådliggjordes det att några av pedagogerna anser att det är naturligt för barnen 

att röra på sig hela tiden. Detta styrks även ur det fenomenologiska perspektivet där Merleau-

Ponty menade att människans rörelsebehov är medfött (Løkken, 2006, s.29). En respondent 

menade att det är väsentligt att pedagogerna har ett tillåtande arbetssätt då det skapar flera 

möjligheter för barnen till denna medfödda och naturliga rörelse. Sandborgh-Holmdahl och 

Stening (1993) delade dessa tankar och ansåg att barnen behöver ges både tid och möjlighet 

till att använda sina motoriska kroppsrörelser för att de inte ska hindras i sin naturliga 

utveckling.  

Grovmotoriska rörelser som informanterna har sett barnen använda sig av i den spontana 

leken på förskolan är exempelvis springa, klättra, krypa och balansera. Enligt Parlenvi och 

Sohlman (1984) behöver barnen få öva på de grovmotoriska rörelserna för att den 

utvecklingen alltid sker före de finmotoriska rörelserna. I en förskola arbetade man med att 

stärka finmotoriken hos barnen. För att stimulera de finmotoriska rörelserna genomfördes 

munmotoriska övningar tillsammans med barnen för att barnens språkliga tal skulle bli bättre. 

Denna finmotoriska övning kan påskynda barns sätt att tala menade en pedagog på den 

förskolan. Vidare stimulerades även finmotoriken genom att barnen fick lära sig tecken ur det 

svenska teckenspråket. Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar på att forskning 

som har gjorts om motorisk utveckling visar på att barn som får stimulans och träning kan 

påskyndas i deras motoriska utvecklig, medan barn som inte får denna träning och möjlighet 

till att röra på sig utvecklas saktare i sin motorik. 

Någon av pedagogerna känner att det är deras ansvar att skapa möjligheter för barnen att 

kunna röra på sig för att få en bättre förståelse om sin egen kropp, hälsa och de motoriska 

rörelserna. Detta tanke- och arbetssätt stämmer väl överens med mål som finns i Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010) vilka redan har tagits upp i avsnitt 1. 



 

24 

 

Utifrån svaren som respondenterna gav på frågan om de hade planerade rörelseaktiviteter i 

förskolan framgick det att endast på en av dessa tre förskolor planerades och genomfördes en 

återkommande rörelsestund i veckan. Det framgick att flera pedagoger saknar tid för 

planering för rörelseaktiviteter men att ändå de flesta av dem tycker att det finns tid till att 

genomföra rörelsestunder. Däremot var det några pedagoger som trodde att det skulle vara 

mera rörelseaktiviteter i förskolan om de planerades för en viss dag och tid varje vecka. 

I studiens resultat synliggjordes det att pedagogen som arbetade med de yngsta barnen i 

förskolan uppfattade att de fick prova på många olika fysiska grundrörelser. Barnen hade 

tillgång till en hinderbana som både lockade och utmanade barnen till att åla, krypa, klättra 

upp och hoppa ner från dessa föremål. Som tidigare tagits upp i studien har barn när de föds 

endast reflexmässiga och ofrivilla rörelser men dessa ersätts inom kort av viljestyrda rörelser 

enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993). Dessa författare gemensamt med Ahlquist, 

Klinta och Sundstedt (1990) menar på att barn behöver få stimulans och öva grundrörelserna 

för att de utvecklas i förskoleåldern. Även i forskningsartikeln av Cools, De Martelaer, 

Samaey och Andries (2009) berördes vikten av att barn redan i tidig ålder behöver få lägga 

grunden i sina rörelser då de är väsentligt för barnens fortsatta utveckling. Detta kunde 

tillgodoses i naturmark menade en pedagog som såg stora variationer på barnens 

kroppsrörelser när de vistas ute i naturen. Pedagogerna har även uppmärksammat vad som 

kan bidra respektive begränsa barnens förutsättningar till kroppsrörelser i förskolan. 

Exempelvis påverkades förutsättningarna av vilket material och föremål som erbjuds och om 

det kunde utmana och locka barnen till kroppslig rörelse. Det fanns en pedagog som menade 

att barnen inte hade något rörelsebehov inomhus för att de får det tillgodosett utomhus. 

5.2.2 Inlärning - Hur ser pedagogerna på rörelsens betydelse för barns 

inlärning? 

Alla studiens åtta informanter var eniga om att rörelsen är viktig för barns inlärning. I 

inlärningssyfte anser Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) och även Hannaford (1997) att 

både barns rörelse och lek har betydelse för inlärningen. Därtill menade Sandborgh-Holmdahl 

och Stening (1993) att det kan underlätta och förstärka inlärandet av andra kunskapsområden, 

som exempelvis matematik och svenska, för barnet om det samtidigt får använda sig av 

kroppen. Detta kunde några av respondenterna tillgodose genom att ta in andra 

kunskapsområden i den fysiska aktiviteten så att barnen på så sätt kunde få ett kombinerat 

lärande. Wang (2003) har i sin forskningsrapport undersökt hur barns inlärningsförmåga 

påverkades av att ta in olika instruktioner samtidigt som de var motoriskt kreativa som nämnts 

tidigare. Detta resulterade i att barnens inlärningsförmåga ökade. Detta resultat delas även av 

Merleau-Ponty (1999) som menar att barn som får vara med om många olika upplevelser med 

sin kropp har nytta av det i sin inlärning då det berikar deras uppväxt. De flesta av 

pedagogerna hade inställningen att rörelsen influerade allt kroppsligt vilket även det styrks 

utav Merleau-Ponty holistiska synsätt.  

Det framkom i resultatet att det är flera olika faktorer som påverkar barnens förutsättningar 

till rörelse i förskolans verksamhet. Några av dessa faktorer är hur den inre och yttre miljön är 

utformad i förskolan. Under databearbetningen av materialet blev det tydligt att pedagogerna 

anser att inomhusmiljön har små utrymmen och att dess utformning och inredning har 

påverkan på barnens möjligheter till kroppsliga rörelser. Enligt Mellberg (1993) går det att se 
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att miljön påverkar barnen genom att den nu är mera stimulerande för barnen för att de ska 

kunna få röra på sig och vara kroppsligt kreativa. Några av pedagogerna trodde att om barnen 

får ha någon rörelseaktivitet före och efter en stillasittande aktivitet skapas bättre 

förutsättningar för inlärandet och koncentrationen. Detta bekräftas av Ericsson (2005) som 

menar att barns fysiska aktivitet och deras motoriska utveckling har stor betydelse för 

koncentrationen, hur barnen lär in olika saker och även för den sociala kompetensen.  

Tidigare i studien togs det upp om att innemiljön inte tillgodoser barnens möjlighet till rörelse 

utan det framgick att den begränsar barnens kroppsrörelser. Detta motsägs av pedagogen som 

arbetade med de yngre åldrarna som tyckte att dessa barn hade bra förutsättningar för rörelse i 

inomhusverksamheten. Ericsson (2003) menade att det har gjorts forskning på 1900-talet som 

visar att miljön har stor betydelse för att barns både kognitiva- och motoriska utveckling och 

att en främjande miljö bidrar positivt för utveckling och inlärning. 

5.2.3 Rörelseglädje - Hur ser pedagogerna på barns motoriska utveckling 

och vikten av rörelseglädje i förskolan? 

Ordet rörelseglädje var ett positivt laddat ord för alla pedagogerna och det fanns många olika 

svar på vad det innebar för dem, detta finns samlat i en punktlista i avsnitt 4.4. De tyckte 

också att det fanns stora möjligheter och förutsättningar att barnen skulle få rörelseglädje i 

verksamheten, däremot framkom det återigen att pedagogerna såg utemiljön som mest 

lämpad. Emellertid tyckte en respondent att det borde finnas möjlighet till rörelse och glädje 

både inne och ute på förskolan. Vilket en annan respondent menade skulle vara bra men för att 

barnen ska kunna uppnå rörelseglädje borde inte pedagogerna hindra barnen i lekar och 

aktiviteter utan istället uppmana barnen att prova på saker själva för att få egna erfarenheter. 

Dessutom menar några pedagoger att barnen ska få prova på sin kropps potential för att kunna 

lära sig de olika rörelserna och där kan pedagogerna finnas med som inspiratörer och locka 

barnen till att känna glädje under tiden de lär sig. När barnen provar och utforskar sina 

kroppsrörelsemöjligheter kan barnet känna glädjen i rörelsen enligt Langlo Jagtøien, et al. 

(2002). Därför är det viktigt att barnen ges förutsättningarna för att kunna få göra det. Någon 

respondent berättade att den kunde se barns riktiga rörelseglädje när de dansade till musik 

vars uppfattning delas av Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993). Författarna menade även 

att musiken kan vara en inspiratör till rörelse för barn, men också att upplevelser kan öppnas 

för exempelvis inlärandet genom att använda flera sinnen samtidigt som vid musik och 

rörelse. Utifrån det fenomenologiska tankesättet upptäcker och tar människor till sig världen 

med sina sinnen och genom musik, rörelser, synintryck och hörsel kan barnen få en förståelse 

om sig själv, sina handlingar och människorna omkring dem. Detta kan bli ett samspel som 

sker i en rörelseaktivitet, mellan barn och barn eller barn och vuxen och det kan göra att 

barnet både kan känna glädje och lära sig nya lärdomar i gemenskap. Swartling Widerström 

(2005) och Løkken (2006) menar på att det är genom perceptionen som vi människor har 

kontakt med oss själva och att vi kan ta till oss det omkring oss, vilket är en viktig del av en 

människas liv för att kunna fungera tillsammans med andra människor och världen. 

Något annat som framkom utifrån resultatet var att respondenterna tydligt sett att barnen 

påverkas av deras inställning och om pedagogerna är positiva och glad har de sett att det 

”smittar” av sig på barnen och omgivningen. Även menade pedagogerna att de sett att barnen 

tycker det är roligt när en vuxen är med i rörelseaktiviteterna tillsammans med dem. Enligt 
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Osnes, et al. (2012) och författarna Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) är det viktigt att 

den som leder barnen i rörelseaktiviteter gör det till en glädjefull upplevelse för att barnen ska 

vilja göra den ännu en gång. Författarna menar också att en ledare kan ta tillfället att styra in 

barnen i en viss aktivitet som alla barn eller något barn behöver träna på. Görs detta på ett 

roligt och inspirerande sätt kan barnet få rörelseglädje samtidigt som det lär sig om sin kropp 

och dess möjligheter (Osnes, et al., 2012; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Det är flera av 

pedagogerna som hade likadana tankar om deras roll i förskolan och att de strävade efter att 

vara en positiv pedagogisk förebild. Enligt Swartling Widerström (2005) är det när barnen har 

glädje i sin rörelse som det ger dem rörelseglädje. Detta var något som även de flesta 

respondenterna ansåg och de tänkte också att deras förhållningssätt till barn och lärande 

påverkar barnens förutsättningar och möjligheter till rörelseglädje på förskolan. 
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6. Slutsats, vidare forskning och slutord 
I det här avsnittet kommer slutsats, förslag till vidare forskning och ett kort slutord. 

6.1 Slutsats 

Undersökning visar tydligt att de pedagoger som intervjuats är medvetna om rörelsens 

betydelse för barns utveckling och att de ser att barn har ett stort rörelsebehov. Barn har 

dessutom ett naturligt behov av att röra på sig och ges de förutsättningar för att öva och lära 

sig grundrörelser och grovmotoriken har de sedan bättre möjligheter till både inlärning, 

koncentration och den motoriska utvecklingen. Ett sätt att fånga upp alla barn för att röra på 

sig, lära känna sin kropp och öva på grundrörelserna kan vara att ha planerade 

rörelseaktiviteter. Det visades i den här studien att de flesta av respondenterna inte känner att 

det finns tid till att planera rörelseaktiviteter för barnen men att det finns tid till att genomföra 

olika rörelsestunder. Det går även att se att det finns möjligheter till fri lek och rörelse för 

barnen men att de har olika förutsättningar inomhus och utomhus. Utomhus ger bättre 

förutsättningar för att utrymmena är stora till att kunna röra sig fritt och att det erbjuds flera 

klätterredskap för barnen. Däremot inomhus är det mera begränsat för att inomhusmiljön 

sällan är utformad för att möjliggöra fysisk aktivitet och att andra faktorer påverkar som 

exempelvis regler och inredning. Det går också att se i resultatet att pedagogerna tror att barn 

behöver ha både spontan fri lek och planerad rörelseaktivitet. Detta för att de ska ha möjlighet 

att använda sig av hela sin kropp och lära sig de grundmotoriska rörelserna som ligger till 

grund för barnets fortsatta utveckling och lärande. Det framkommer att pedagogerna tänker att 

de kan kombinera lärande mellan fysisk aktivitet och exempelvis språk och/eller matematik, 

men de tror sig kunna bli bättre på att använda sig utav det. Dessutom går det att se att alla 

intervjuade pedagogerna tror att barnen har stora möjligheter till rörelseglädje i förskolans 

verksamhet. Där pedagogernas förhållningssätt och engagemang är det som skapar 

förutsättningar och möjligheter till barnens chanser att få utforska sin kropps rörelser och att 

kunna förstå dess för att sedan lättare kunna utvecklas och lära sig inom andra 

kunskapsområden. 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Det skulle vara intressant om det gjordes framtida studier som riktade in sig på att undersöka 

om pedagogers uppfattningar och upplevelser skiljer sig åt om de arbetade med barn som är 1-

2år eller 3-5år när det handlar om barns kroppsliga rörelser. För att få se om det är skillnader 

hur de tänker, ser och arbetar med barns möjligheter och förutsättningar till fysiska 

kroppsrörelser i verksamheten, även hur de ser att rörelse påverkar barnens motoriska 

utveckling, inlärning och rörelseglädje. Det skulle även vara intressant att jämföra olika 

förskolors inriktningar och se om det har betydelse för vilka möjligheter och förutsättningar 

som barnen ges från pedagogerna till att barnen får utforska och skapa sig en egen förståelse 

för sin kropp och kroppsrörelser. För att barnen ska ges mera möjligheter till rörelseaktiviteter 

i förskolan kan det vara bra med ytterligare forsking om betydelsen av fysiska aktiviteter. 

Detta för att få en förståelse och kunskap om hur barns träning av rörelser redan i tidiga år 

påverkar de motoriska grundläggande rörelserna som sedan har en indirekt inverkan på 

barnets framtida fysiska- och psykiska hälsa. 
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6.2 Slutord 

Det har varit roligt och intressant att få undersöka om vad litteratur och tidigare forskning har 

tagit upp och visat på om vilken betydelse den fysiska rörelsen har för barn och dess inverkan 

och samband med barnens fortsatta utveckling inom hela kroppen. Det har även varit 

fantastiskt roligt att få möta pedagoger på olika förskolor och få ta del av deras upplevelser, 

tankar och uppfattningar om hur barnen rör på sig i verksamhetens miljö. Förhoppningsvis 

kommer den som läser den här studien känna att den personen får mera kunskap om rörelsens 

betydelse för barnen på förskolan och att den kan tas till användning på ett medvetet sätt i 

verksamheten. Själv har jag tagit mycket lärdomar genom detta arbete, vilket jag gör att jag 

kommer att ta med mig det i min förskollärarprofession i mitt yrkessamma liv och där hoppas 

jag kunna inspirera andra pedagoger att också arbete medvetet med barns rörelser. 

  



 

29 

 

Referenser 

Ahlquist, I., Klinta, C., & Sundstedt, K. (1990). Rörelse i förskolan. Farsta: Svenska 

gymnastikförbundet. 

Bramhagen, A-C., & Carlsson, A. (2013). Introduktion. I A-C. Bramhagen., & A. Carlsson, 

(Red). Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. (ss.19-26). Lund: 

Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Cools, W., De Martelaer, K., Samaey, C., & Andries, C. (2009). Movement skill assessment of 

typically developing preschool children: A review of seven movement skill 

assessment tools. Journal of Sports Science and Medicine, 8(2), 154–186. 

Danielsson, A., Auoja, K., Sandberg, M., & Jonsson, B. (2001). Rörelseglada barn ett 

kursmaterial för rörelseutveckling med förskolebarn. Stockholm: Gothia. 

Emilsson, I-L. (2010). Jag dansar - alltså finns jag! Småbarnspedagogik och dans som 

strategi för lärande. Karlstad: Karlstads universitet.  

Emilsson, I-L. (2014). Sandlådan med nya ögon. I A. Löfdahl., M. Hjalmarsson., & K. 

Franzén, (Red). Förskollärarens metod och vetenskapsteori (ss.81-91). Stockholm: 

Liber. 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: En 

interventionsstudie i skolår 1-3. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö högskola, 

Lärarutbildningen. 

Ericsson, I. (2005). Rör dig – Lär dig: Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

Grindberg, T., & Langlo Jagtøien, G. (2000). Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur. 

Hammar, L., & Johansson, I. (2008). Visst kan alla vara med i idrott, lek och spel. Örebro: 

Varsam. 

Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen: Inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: 

Brian Books. 

Jerrhag, D. (2014). Hälsa. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-04-21 från 

http://www.ne.se/lang/halsa 

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2010). Examensarbete i lärarutbildningen: 

Undersökningsmetoder och språklig utformning (5 uppl.). Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

http://www.ne.se/lang/halsa


 

30 

 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv: Forskares och pedagogers möten med 

barns perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1-2), 42–57. 

Langlo Jagtøien, G., Hansen, K., & Annerstedt, C. (2002). Motorik, lek och lärande. 

Göteborg: Multicare Förlag. 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I A. Löfdahl., M. Hjalmarsson., & K. 

Franzén, (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori (ss.144-156). 

Stockholm: Liber. 

Løkken, G. (2006). Det fenomenologiska. I G. Løkken., S. Haugen., & M. Röthle, (Red.). 

Småbarnspedagogik: fenomenologiska och estetiska förhållningssätt (ss.27-42). 

Stockholm: Liber. 

Mellberg, B-M. (1993). Rörelselek: En metod att stimulera barns utveckling. Stockholm: 

Liber Utbildning. 

Merleau-Ponty, M. (1999). Kroppens fenomenolog. Göteborg: Daidalos. 

Nationalencyklopedin (2014). Maurice Merleau-Ponty. Hämtad 2014-04-21 från 

http://www.ne.se/lang/maurice-merleau-ponty 

Osnes, H., Skaug, H. N., & Eid Kaarby, K. M. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. 

Lund: Studentlitteratur. 

Parlenvi, P., & Sohlman, B. (1984). Lär med kroppen: Det fastnar i huvudet. Stockholm: 

Sveriges Utbildningsradio. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikensgrunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Sandborgh-Holmdahl, G., & Stening, B. (1993). Inlärning genom rörelse (2 uppl.). 

Stockholm: Liber Utbildning. 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson. I., & Johansson, E. (2010). Förskolan: Arena för barns 

lärande. Stockholm: Liber. 

Sigmundsson, H., & Vorland Pedersen, A. (2004). Motorisk utveckling: Nyare perspektiv på 

barns motorik. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev.uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2014). Statistik om förskolan. Hämtad 2014-04-24 

från http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola 

Swartling Widerström, K. (2005). Att ha eller vara kropp. Akademisk avhandling. Örebro: 

Örebro universitet. 

http://www.ne.se/lang/maurice-merleau-ponty
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola


 

31 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer: Inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wang Hui-Tzu, J. (2003). The Effects of a Creative Movement Program on Motor Creativity 

of Children Ages Three to Five. Philadelphia. 

  



 

32 

 

Bilagor 

Bilaga 1. 
Informationsbrev till pedagogerna 

 

Hej! 

Mitt namn är Anna Widén och jag studerar till förskollärare vid Karlstad Universitet. Jag är nu 

inne på näst sista terminen, som är termin 6 utav 7, jag ska nu skriva det avslutande 

examensarbetet och det kommer att vara om barns rörelse.  

Mitt syfte med den här studien är att undersöka några pedagogers inställning till barns 

rörelsebehov och hur de ser på deras möjligheter till fria och planerade rörelseaktiviteter i 

förskolan.  

 

Jag skulle vara tacksam om jag fick komma till er förskola och få göra intervju med dig som 

pedagog, för att få ta del av hur du tänker och ser på barns rörelsebehov i förskolan.  

Du som pedagog får när som helst under studiens tid avbryta ditt deltagande.                         

Er förskola och ni pedagoger som medverkar i studien kommer att vara anonyma i 

undersökningen och i den slutgiltiga rapporten, alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till intervjusvaren under studiens 

tid och sedan kommer de att förstöras. 

 

För att kunna transkribera det som sägs vid intervjun kommer jag förutom att föra 

anteckningar att göra en ljudinspelning under intervjutillfället, som ett minnesstöd, 

ljudinspelningen kommer jag vid avslutad studie att förstöra. 

 

För ytterligare information eller om det uppstår några frågor eller funderingar så är ni 

välkomna att kontakta mig på: 

Mobil: xxxxxxxxxxx eller mejla till xxxxxxxxxxx 

 

Med vänlig hälsning, xxxxxxxxxxx 

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2. 

Samtyckesblankett för intervju 

 

Jag har fått tagit del av informationsbrevet om studien och dess syfte.  

Genom denna blankett: 

 Ger jag mitt samtycke till att medverka i den här studien. 

 

 Är jag helt införstådd med att mina svar/ informationen som erhålls kommer att 

bearbetas i studien. 

 Är jag införstådd med vilka rättigheter jag har och att jag närsomhelst kan meddela att 

jag vill avbryta mitt deltagande utan en närmare motivering. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

_____________________________________________________________ 

Namn 
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Bilaga 3. 

 

Frågor till pedagogerna   

 

Vad heter du:  

 

Hur gammal är du:  

 

Vad har du för utbildning, vilket år:  

Har du någon inriktning, vilken:  

Antal år i verksamheten:  

Finns det någon inriktning på förskolan du arbetar:  

Ålder på barnen på avdelningen: 

Antal barn: 

Pojkar: Flickor:  

 

 

 När du hör ordet rörelse, vad tänker du på då? 

 

 

 Kan du berätta om dina egna erfarenheter om barns rörelsebehov? 

 

 

 Vad är din första tanke om jag ställer frågan: Vad utvecklar barnen genom rörelse? 
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 Vilka kroppsrörelser tränar och använder sig barn av under den tid de har frihet 

att bestämma själva?  

 

 Vilka rörelser ser du att barnen tränar och använder sig av i den fria leken? 

 

 Vad anser du att barnen har för förutsättningar till rörelse i förskolan? 

 

 Vilken inverkan tror du att miljön har på barnens möjligheter till rörelse? 

 

 Hur anser du att er miljö möjliggör barnens rörelsebehov när de har frihet att välja 

själva vad de gör? Vad skulle du vilja förändra? 

 

 

 På vilka olika sätt skiljer sig barns kroppsrörelser när pedagogerna planerar och 

leder de fysiska aktiviteterna kontra i den fria leken? 

 

 Vad brukar ni ha för planerade aktiviteter på förskolan som har med barns rörelse att 

göra? Hur ofta? 

 

 Vad anser du att det är för positiva effekter genom att arbeta med planerade 

rörelseaktiviteter? 

 

 Vilka kunskaper har du i att arbeta med planerade rörelseaktiviteter i förskolan?  

 

 Hur räcker tiden till att planera och genomföra rörelseaktiviteter? 

 

 Kan du ge exempel på hur du spontant arbetar med barns rörelser i förskolan? 

 

  Hur ser pedagogerna på rörelsens betydelse för barns inlärning? 

 

 Vilken betydelse tycker du att rörelse har för barnets inlärningsförmåga? Hur tänker 

du omkring det? 

 

 Har du några tankar på hur du som pedagog kan skapa tillfällen för lärande i de 

fysiska rörelseaktiviteterna? 
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 Hur tänker du om att förskolan skulle kunna kombinera fysiska rörelseaktiviteter och 

inlärning för de kunskapsområden som finns i Läroplanen i förskolan? Till exempel 

om matematik, naturvetenskap, svenska? 

 

 

 På vilket sätt möjliggörs och skapas tillfällen för rörelseglädje i verksamheten? 

 

 

 Vad innebär ordet rörelseglädje för dig? Vad tänker du på? 

 

 Vad anser du att barnen har för förutsättningar till rörelseglädje, vilka är dina 

erfarenheter? 

 

 Var tror du att barnen har störst möjligheter till rörelseglädje, i den spontana leken 

eller i de planerade aktiviteterna? Varför? 

 

 Vad tror du att du kan bidra med för att möjliggöra och skapa tillfällen för barnen att 

få rörelseglädje i verksamheten? 

 

 Har du sett någon förändring på barns rörelsebehov från att du började arbeta på 

förskolan jämfört med idag på förskolan? På vilket vis? 

 

 Har du sett någon förändring på hur det arbetas med barns rörelsebehov från att du 

började arbeta på förskolan jämfört med idag på förskolan? På vilket vis? 

 

Det finns mål i läroplanen för förskolan som säger att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 Anser du att det är ett mål som är prioriterat i verksamheten? Har du några förslag på 

hur förskolan kan arbeta med det? 

Har du något mer du vill tillägga till intervjun gällande ämnet vi diskuterat? 

  Stort tack för Din medverkan 


