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Abstract

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med rörelse tillsammans 

med barn i förskolan.

Examensarbete kommer att beskriva betydelsen av daglig fysisk aktivitet för barn i de viktiga 

inlärningsåren. Idag är vi i samhället medvetna om att barn måste liksom vuxna röra på sig för att 

må bra. Forskning har även visat att barn behöver röra på sig för sin utveckling. Forskningen 

indikerar att barnen får en positiv självuppfattning av att prova och lyckas med olika rörelser. Även 

nyare Svensk forskning har visat att en utvecklad motorik bidrar till koncentration och inlärning i 

allmänhet.  Genom intervjuer har jag tagit reda på hur arbetet med rörelse ser ut på två olika 

förskolor.  Resultatet visar att de flesta av dessa pedagoger arbetar med någon form av planerad 

rörelse. Deras kunskaper i ämnet grundar sig till största delen på praktik och erfarenhet och utifrån 

det planerar de sin verksamhet. Det verkar även som att större delen av rörelseaktiviteterna sker 

inom den spontana och fria leken. Resultatet visar att större delen av de intervjuade pedagogerna är 

medvetna om de positiva effekter som rörelse har för barnen i förskolorna.

Nyckelord: Rörelse, inlärning, förskola, pedagoger, barn, hälsa
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1. Inledning

Jag har alltid ansett att rörelse är viktigt och roligt. Med hjälp av denna studie vill jag fördjupa mina 

egna kunskaper i ämnet. 

I denna uppsats kommer ni att få läsa om en undersökning av det arbete pedagoger utför 

tillsammans med barn på förskolan. Intresset för att göra denna undersökning väcktes under min 

specialisering på Högskolan i Gävle då jag studerade rörelse i förskolan. Detta var ett ämne som jag 

fann intressant, roligt och mitt intresset för denna studie väcktes. Den tidigare erfarenhet jag har av 

rörelse är de rörelseaktiviteter jag själv deltog i som liten, samt de lekar jag lett förskolebarnen i 

under min verksamhetsförlagda utbildning men jag har dock aldrig tidigare reflekterat över den 

betydelse rörelseaktiviteten haft för att träna till exempel motorik, samarbete, matematik, ökad 

koncentrationsförmåga med mera. Detta fick jag upp mina ögon för under den specialisering jag 

läste vid Högskolan i Gävle. 

Rörelse, fysisk aktivitet och hälsa är idag ett aktuellt ämne som ofta tas upp i media. Rörelse är en 

stor del av barnens liv redan som nyfödda och för barnen i förskolan är rörelse en viktig del 

eftersom det är under denna ålder som barnen utvecklas mycket inom många olika områden. 

1:1 Problemformulering

Forskning indikerar att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan leda till bättre

koncentration – och inlärningsförmåga menar Ericsson (2003). Enligt detta kan rörelse användas 

som ett komplement till att lära sig nya färdigheter som till exempel räkna och skriva. Detta är en 

aspekt som jag vill undersöka om pedagoger i förskolor tar till sig och arbetar utifrån. Jag vill även 

undersöka vilka positiva effekter som pedagogerna upplever att den fysiska aktiviteten leder till.
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1:2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med rörelse tillsammans med barn i 

förskolan, samt att se vilka positiva effekter som pedagoger ser hos barn som erbjuds planerad 

rörelseaktivitet. 

Frågeställning

 Finns det någon skillnad mellan de kvinnliga och manliga pedagogerna angående synen på 

rörelse i förskolan?

 Är det någon skillnad på arbetet med rörelseaktiviteter beroende på barngruppens ålder? 
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2. Bakgrund

I det här avsnittet kommer att jag presentera den teoretiska bakgrunden. Jag inleder med att ta upp 

rörelsen ur ett historiskt perspektiv och har valt att inrikta mig på den svenska historiken för att ge 

en introduktion till betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet i Sverige. Efter detta kommer en 

presentation av vad läroplanen för förskolan anser om rörelse eftersom detta är ett viktigt verktyg i 

förskoleverksamheten. Avslutningsvis tas de positiva effekter som rörelsen kan leda till både när det 

gäller hälsa och utveckling.

2:1 Rörelse ur ett historiskt perspektiv 

Enligt Grinberg och Jagtøien (2000) började utvecklingen av organiserad idrott i Sverige med en 

försvarstanke. Det gällde att bygga upp förmågan att försvara landet. De menar att den fysiska 

aktivitet som bedrevs först och främst skulle göra att så många som möjligt kunde bidra till att 

försvara landet om det skulle bli nödvändigt.  

Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002) påpekar att idrotten som ämne i skolan uppstod redan 

under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet men har rötter så långt tillbaka som antiken. 

Vidare menar Hansen, Jagtøien och Annerstedt att Marurice Merleau – Ponty (1908-1961) var en 

egenkroppens filosof och han menar att kroppen förmedlar sitt budskap genom sitt egna språk som 

gester, mimik, rörelser och hållning denna är filosofi kan även hittas i dagens arbete med rörelse 

och idrott i förskolan och skolan. Pedagoger skall i sitt  arbete med barnen sträva efter att  ge dem 

möjlighet att uttrycka sig med hjälp av kroppen genom olika uttrycksformer som rörelse, dans och 

rytmik. 

Enligt Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002) började de i Tyskland på 1800-talet använda idrott 

och fysisk aktivitet som ett pedagogiskt medel. I Sverige utvecklade Ling under samma tid sin 

version av gymnastik. Idag menar Hansen, Jagtøien och Annerstedt att det är argumenten om mental 

och fysisk hälsa och kopplingar till livsstilsfrågor som framhålls främst. De menar att kroppen skall 

fostras för att passa in i en bestämd kulturell kontext och idrott betraktas som ett medel för detta.
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Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren (2007) påpekar att begreppen idrott och 

rörelse innefattar mycket, de kan vara spontana eller organiserade. De kan vara obligatoriska eller 

frivillig. De menar vidare att barnen i förskolan utför rörelse och inte idrott som ses som ett 

skolämne medan rörelse ses som en del av barnens utveckling och i förskolan kan bestå av allt från 

lättare rörelseramsor till övningar som tränar färdigheter som hoppa, springa, rulla och så vidare. 

Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren menar vidare att rörelse för det lilla 

barnet är ett naturligt sätt att utvecklas både fysiskt, mentalt och kognitivt. De anser att de yngre 

barnen har en oerhörd motorisk inlärningsförmåga, samtidigt som de inte kommit i kontakt med de 

organiserade idrottsformerna och här menar de finns en otrolig chans att lära barnen en uppsjö av 

rörelser. 

År 1998 fick förskolan sin första läroplan. Läroplanen för förskolan (1998) och redan då togs 

rörelsen och dess plats i förskoleverksamheten upp. Enligt dagens läroplan för förskolan (1998, 

reviderad 2010) är leken viktig för barns utveckling och ett medvetet bruk av lek för att främja 

barnens utveckling och lärande skall prägla förskolans verksamhet. Vidare menar läroplanen för 

förskolan att barnen skall få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter genom leken och rörelsen. 

Läroplanen för förskolan menar även att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för vikten av att värna om 

sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Förskolan skall även ansvara för att varje barn får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, 

samt utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik enligt förskolans 

läroplan. 
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2:2 Varför rörelse?

Dessen (1990) påpekar att vår kropp är byggd för rörelse och att den behöver rörelse för att fungera. 

Även Mellberg (1993) menar att barn har ett stort behov av att röra på sig. Hon menar att barnen har 

en stor förmåga att uttrycka känslor och sinnesstämningar genom rörelsen. Medan Dessen (1990) 

påpekar att det mellan kroppen och själen sker en samtidig utveckling och att barnet utvecklas i 

samklang med människor och miljö. Vidare menar Dessen att utvecklingen sker i olika områden 

och utvecklingen i ett område påverkar utvecklingen i de andra utvecklingsområdena. Detta är en 

aspekt som även Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002) tar upp . De menar att det tycks som att 

kroppen, känslor och tankar ingår i en helhet under barnaåren och att dessa delar tycks oskiljaktiga 

och de menar vidare att när ett område påverkas kan detta leda till förändring och utveckling inom 

ett av de andra områdena. 

Mellberg (1993) menar att barnet från alla första början upplever med kroppen och dess rörelser och 

när barnet växer och blir rörligare menar Mellberg att det får större möjligheter att utforska 

omgivningen på egen hand.  

Ericsson (2003) påpekar att extra motorisk träning i förskolan har positiva effekter för barnens 

grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Hansen, Jagtøien och 

Annerstedt (2002) tar i sin tur upp färdigheter som krypa, gå, springa, hoppa, kasta, klättra, rita och 

skriva som synliga resultat av motorisk utveckling och inlärning. Vidare menar Mellberg (1993) att 

barn som lyckas erövra sådana här nya färdigheter får en starkare tillit till sin egen förmåga, 

självständigheten växer och barnet får en ökad motivation till att på egen hand söka nya 

erfarenheter. 

Mellberg (1993), Szcezpanski och Dahlgren (2011) tar upp flera positiva aspekter och fördelar med 

rörelse och fysisk aktivitet. Mellberg (1993) påpekar att rörelse till exempel tränar våra sinnen: 

taktila sinnet, vestibulära sinnet, kinestetiska sinnet, visuella sinnet, auditiva sinnet, smak och lukt. 

Medan Szcezpanski och Dahlgren (2011) menar att lärandet har en viktig kroppslig aspekt genom 

rörelse och motion. De anser att rörelse ger tillfälle till att etablera kroppsliga minnen, ökad 

autenticitet, förstahandserfarenheter och ökad gemenskap. Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, 

Huitfeldt, S och Ågren (2007) lyfter i sin tur fram fantasin, utvecklas med lek, kognitiva och sociala 

utvecklingen som några positiva effekter av ökad fysisk aktivitet med barnen i förskolan.
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2:3 Rörelsen och leken

Ericsson (2005) tar upp att barnet utvecklar sin självkänsla i ett samspel med omgivningen och att 

rörelseerfarenheterna till en början utgör en väsentlig del. Vidare menar Ericsson att barnets 

uppfattning om den egna kroppen och dess möjligheter har en stor betydelse för barnets självkänsla. 

Om barn inte ges möjlighet att aktivt utforska sina rörelsemöjligheter kan barnet få mindre tilltro till 

den egna rörelseförmågan. Mellberg (1993) tar i sin tur upp barnens motorik, behärskning av kropp 

och muskler som en oumbärlig förutsättning för lek. Piek, Bradbury, Elsley och Tate (2008) påpekar 

även de hur viktigt relationen mellan den motoriska förmågan och social-emotionell förmåga är. De 

menar att dålig koordination har en bidragande faktor för negativa sociala och emotionella 

funktioner för barn i förskoleåldern. Vidare anser de att barn med motoriska svårigheter blir mer 

introverta och oroliga. Detta menar de att i sin tur leder till att barnen med motoriska svårigheter ser 

sig själva som mindre fysiskt och socialt kompetenta än sina kamrater och detta kan leda till att 

dessa barn väljer eller blir uteslutna ur leken.  

2:4 Rörelse, utveckling och lärande

Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002) anser att fysisk aktivitet och rörelse är en förutsättning för 

lärande och utveckling under barnaåren. De menar att barnen utforskar och experimenterar genom 

rörelse och lär sig på så sätt att känna sig själva, dess omvärld och sin egen plats i samhället. 

Mellberg (1993), Szcezpanski och Dahlgren (2011) tar även de upp vikten av samspelet mellan 

miljö och rörelseerfarenheter. De anser att kroppen är barnets instrument att söka kunskap om sin 

plats i omgivningen och sig själva. Att kognition och den kognitiva processen är starkt influerad av 

kroppen och hur den rör sig och integrerar med omvärlden är något som även Iverson och 

Braddock (2010) tar upp. 

Dessen (1990) anser att rörelseförmågan vidgar barnets möjligheter att utforska dess omgivning och 

skaffa sig nya erfarenheter. Vidare menar hon att barnet oupphörligen ställs inför nya problem som 

måste lösas och detta anser Dessen leder till utveckling av den kognitiva förmågan, förmågan att 

förvärva och använda kunskap. Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002), Szcezpanski och Dahlgren 
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(2011) menar även de att när barnet växer blir det bättre på att använda kroppen och detta menar de 

i sin tur leder till att barnet lär sig nya rörelser, blir bättre på att leka med andra barn och utvecklar 

till exempel färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Dessa förändringar anser Hansen, Jagtøien 

och Annerstedt (2002) även leder till att barnen får en ökad självkänsla.

Ericsson (2003) tar i sin studie upp resultaten från ett projekt som heter MUGI. Projektet indikerar 

att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning har stor betydelse för elever med motoriska brister. 

Vidare menar Ericsson att detta även gäller för elever med koncentrationssvårigheter. Senare tar hon 

upp hur barns skolprestationer förbättras av ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. Detta gäller 

särskilt för skriv–och läsförmåga eftersom det enligt Ericsson finns ett tydligt samband med ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning. Hon har även sett att detta leder till bättre resultat på de 

nationella proven i matematik bland barnen i skolåldern. Resultaten från MUGI–projektet indikerar 

att skillnader mellan elever med bra motorik och elever med bristande motorik kan minskas genom 

ökad fysisk aktivitet.  

Ericsson (2005) menar att det finns ett nära samband mellan koncentrationssvårigheter, 

hyperaktivitet, impulsivitet och avvikande motorik, perceptionssvårigheter, försenad 

språkutveckling, läs–och skrivsvårigheter samt andra inlärningssvårigheter. Hon menar att i vissa 

fall kan koncentrationssvårigheter vara en följd av avvikande motorik. 

Arbetet blir mer tröttande om barnet har en dåligt utvecklad automatisering av grovmotoriska 

vardagsrörelser enligt Ericsson eftersom detta kan leda till svårigheter att koncentrera sig. Ericsson 

anser att god kroppsuppfattning inte bara ger fysisk säkerhet, utan att det också kan innebära 

känslomässig stabilitet. Vilket enligt Ericsson kan leda till en positiv påverkan på 

koncentrationsförmågan. 
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2:5 Rörelse och hälsa

Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren (2007) anser att rörelse är ett naturligt 

sätt att utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som socialt. De menar vidare att hälsa och 

rörelseberedskap är en viktig bas för god livskunskap. Wikland (2000) menar i sin tur att vi idag är 

väl medvetna om att regelbunden fysisk aktivitet har stora hälsovinster. Men som Wikland påpekar 

är övervikt och fetma bland barn ett växande problem i Norden. Hon menar att andelen överviktiga 

barn i Sverige har ökat och ligger idag på cirka 20 procent.   Grahn, Ericsson, Skärbäck (2010) 

anser också att det blivit en större klyfta mellan fysiskt aktiva och passiva barn. Idag är det som 

Wikland (2000) menar välkänt att övervikt kan ge upphov till en rad hälsoeffekter, allt från svåra 

sjukdomar till allmän ohälsa och sämre livskvalitet. Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S 

och Ågren (2007) tar upp den aspekten att modern forskning visar att rörelse och kunskap om hälsa 

är väldigt betydelsefullt idag och detta på grund av dagens stillasittande livsstil och de extrema 

kroppsideal som presenteras i media. Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren 

menar att några få exempel på vad det moderna samhället för med sig är ökad fetma, större risk för 

hjärtinfarkt och ätstörningar som anorexi.

Men som Grahn, Ericsson, Skärbäck (2010) och Riksidrottsförbundet (2009) påpekar visar 

forskning att barn som rör sig i barndomen blir friskare och mer fysiskt aktiva som vuxna. 

Riksidrottsförbundet påpekar även att listan med de fördelar som fysisk aktivitet och rörelse leder 

till kan göras lång. Vidare menar de på Riksidrottsförbundet att de mest avgörande faktorerna är det 

ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentration, ökad inlärningsförmåga och bättre 

kondition. Riksidrottsförbundet anser vidare att fysisk aktivitet kan minska risken att dö i hjärt-

kärlsjukdomar. Rörelse är en del i barns motorisk, sociala och personliga utveckling som inte bör 

glömmas bort enligt Riksidrottsförbundet och som Wikland (2000) tar upp bör ett barn i 

förskoleåldern inte sitta stilla mer än en timme i sträck, även Riksidrottsförbundet (2009) 

rekommenderar att barn bör vara aktiva minst 60 minuter per dag för att barnet skall få utlopp för 

sitt dagliga behov av rörelse. Dessen (1990) lyfter fram vikten av att rörelse blir en positiv 

upplevelse för barnen. Hon menar att ett barn som många gånger varit med om misslyckande och 

hån från kamrater kan komma att göra allt för att undvika att hamna i liknande situationer igen och 

detta kan leda till att barnen väljer bort idrott, motion, dans eller rörelse genom hela livet och detta 
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kan i sin tur leda till att barnen blir överviktiga och drabbas av fetma. Ett problem som de kan 

komma att dras med resten av livet om de inte vill riskera att hamna i situationer där motion och 

rörelse ingår. Därför anser Dessen att det är ytterst viktigt att vi hjälper barnen att lyckas med de 

rörelseaktiviteter de utför.

2:6 sammanfattning

Bakgrundslitteraturen lyfter fram många positiva aspekter av planerad rörelseaktivitet.

Mellberg (1993) och Dessen (1990) menar båda två att kroppen är byggd för rörelse och att rörelsen 

behövs för att barnen skall må bra både i huvudet och kroppen.

Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002) och Ericsson (2003) bland andra lyfter fram den positiva 

effekten som rörelsen har för barnens inlärningsförmåga. De anser att kroppen är barnets instrument 

att söka kunskap samt att barnen genom rörelse kan erövra färdigheter som läsa, skriva och räkna. 
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3. Metod

I detta avsnitt beskrivs den undersökningsmetod som använts under studien. 

Här kommer jag att beskriva redskapet intervju, mitt urval och avslutar med hur jag genomfört 

undersökningen. 

3:1 Intervju

I undersökning användas intervjuer som undersökningsmetod eftersom dessa gav möjlighet att få 

utförliga svar som kunde ringa in de frågor som ställdes. Enligt Johansson och Svedner (1998) finns 

det flera olika former av intervjuer som man kan använda sig av. Kvalitativ och strukturerad 

intervju menar Johansson och Svedner är två huvudvarianter som används inom examensarbete. Jag 

kommer att använda mig av den strukturerade intervjun som enligt Johansson och Svedner (1998) 

har bestämda frågeområden och frågor redan i förväg.  Vidare menar de att dessa intervjuer har 

öppna svar, även om det kan förekomma frågor med fasta svarsalternativ, t ex bakrundsfrågor. Ofta 

nöjer man sig med att anteckna svaren, även om det förekommer att svaren spelas in på band menar 

Johansson och Svedner. Jag har valt att använda mig av öppna svar för att pedagogerna skall kunna 

ge mig så korrekta svar som möjligt på de frågor jag ställer. Utifrån det Johansson och Svedner 

(1998) påpekar har jag använt mig av anteckningar i  intervjuerna.

Efter att ha fått svaret att pedagogerna var villiga att ställa upp på varsin intervju började arbetet 

med att framställa bra och strukturerade frågor som skulle kunna ringa in det jag ville ha svar på.

Utifrån syftet skulle frågorna ta reda på vad pedagoger anser om planerad rörelseaktivitet, vad 

pedagoger utför för aktiviteter med barn på förskolorna, hur mycket tid och tanke utifrån 

styrdokument som läggs ner i arbetet med rörelseaktiviteter, samt vilka positiva effekter de såg av 

rörelseaktiviteter. Det vill säga hur pedagoger arbetar med rörelse tillsammans med barnen. Jag 

började med att ställa en rad bakgrundsfrågor för att ta reda på till exempel pedagogernas utbildning 

och åldern på de barn som de arbetade med. Detta gjorde jag för att se om utbildning hade någon 

betydelse för om pedagogerna arbetade med rörelse eller ej. Åldern på barngruppen ville jag ta reda 
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på för att se om pedagogerna tänker olika om planerad rörelseaktivitet när det gäller olika åldrar på 

barnen.  Jag gick sedan vidare med frågor om vilken typ av aktivitet som de brukar utföra, 

planeringen av aktiviteterna och utvärdering, individuella planer och eventuella svårigheter och 

risker med rörelse.

Jag valde även att ha två typer av intervjuer. Intervju A och B. Detta gjorde jag utifall någon av 

pedagogerna skulle säga att de inte arbetade med rörelse. Detta fann jag intressant att prata vidare 

om för att se varför vissa pedagoger eventuellt valde bort rörelse i sitt arbete på förskolan. 

3:2 Urval

I denna studie intervjuades sex pedagoger från två olika förskolor. Förskolorna valdes utifrån en 

bekvämlighets synpunkt eftersom jag redan innan påbörjad studie hade kännedom av att 

pedagogerna på dessa förskolor hade en vana och erfarenhet av nära arbete med studenter. Att det 

blev just sex pedagoger kom sig av att förskolorna inte kunde avvara mer tid för intervjuerna. En 

annan synpunkt som gjorde att det blev just dessa sex pedagoger var att tre av dem arbetar med barn 

mellan 1-3 år och de andra tre pedagogerna arbetar med barn mellan 3-5år och genom detta kunde 

ses om arbetet skiljer sig något beroende på barnens åldersgrupp. Fem av informanterna var 

kvinnliga pedagoger och en av dem var en manlig pedagog. Detta gav även ett intressant tillfälle att 

titta närmare på om synen på och arbetet med rörelse skiljer sig mellan könen.

Alla de sex pedagoger som intervjuades hade förskollärarutbildning och har arbetat inom 

förskoleverksamheten mellan 1,5 – 30 år som visas i diagrammet nedan.  Fem av de intervjuade 

pedagogerna arbetar utifrån en egenskaffad erfarenhet av rörelse som de fått genom egen erfarenhet 

och eget utövande av fysisk aktivitet. Endast en av pedagogerna uppger att den gått en rörelsekurs 

under dess utbildning till förskollärare. 
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Diagram:

Diagram: detta diagram är en beskrivning av de antal år som de 

sex intervjuade pedagogerna arbetat inom förskoleverksamheten.
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3:3 Genomförande

Jag började med att höra av mig till dessa  pedagoger per telefon och presenterade vad min 

undersökning handlar om. Utifrån tidigare vetskap om att dessa pedagoger är vana och har 

erfarenhet av att arbeta med studenter och på detta vis hade kännedom av etiska forskningsprinciper 

och intervjuer valde jag att enbart ha en muntlig överenskommelse och presentation av mitt arbete. 

Under samtalet frågades om de var intresserade av att ställa upp på en varsin intervju som handlade 

om pedagogers arbete med rörelseaktiviteter tillsammans med förskolebarnen. 

Det var viktigt att de förstod vad undersökningen handlade om samt att det var frivilligt att delta 

och när som helst bryta samarbetet. Alla de sex pedagoger som jag kontaktade valde att ställa upp 

på denna undersökning.

Intervjuerna skedde på förskolorna för att pedagogerna lämpligt skulle kunna delta i intervjuerna i 

deras hektiska schema och tanken var att sitta i ett enskilt rum under intervjuerna för att kunna 

genomföra intervjuerna på ett lugnt och harmoniskt vis. Detta gavs det tyvärr inte möjlighet till 

under intervjuer på grund av personalbrist och andra orsaker. Intervjuer utfördes istället i närheten 

av barngrupperna så den intervjuade pedagogen hela tiden fanns till hands. 

Dessa delar av intervjuerna har jag valt att titta närmare på för att redovisningen av resultatet inte 

enbart skall bli en uppradning av pedagogernas svar:

− pedagogernas upplägg av rörelseaktiviteterna

− styrdokumenten och vetenskapliga grunder

− risker och svårigheter

− rörelsens positiva sidor

Dessa områden är intressanta att titta närmare på utifrån syftet med att se hur pedagoger arbetar med 

rörelse tillsammans med barnen, samt de positiva effekter som pedagogerna finner av 

rörelseaktiviteterna.
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3:4 Databehandling

Det material som jag fått in genom de utförda intervjuerna har jag bearbetat genom börja med att 

genomföra en renskrivning av anteckningarna i datorn för ökad läsbarhet. Informanternas svar blev 

sedan sammanställda bredvid varandra för lämpligare överåskådning. 

3:5 Analysmetod

För att få en överblick av informanternas svar utfördes en sammanställning där svaren ställdes 

bredvid varandra för att urskilja likheter och skillnader. 

Som nämns tidigare kategoriserades svaren under olika rubriker.

− pedagogernas upplägg av rörelseaktiviteterna: här presenteras den erfarenhet som 

pedagogerna har av rörelse, tiden som läggs på rörelseaktiviteter samt utformningen på 

aktiviteterna.

− Styrdokumenten och vetenskapliga grunder: här presenteras pedagogernas arbete med 

styrdokumenten och hur detta kan se ut.

− Risker och svårigheter: i detta avsnitt presenteras de svårigheter som pedagogerna finner 

med rörelsen som till exempel anpassning av aktiviteter till varje individ.

− Rörelsens positiva sidor: här sker en presentation av de positiva effekter som pedagogerna 

finner av rörelseaktiviteterna. En anledning till varför de arbetar med rörelse. 
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3:6 Etik

Som forskare åläggs man ett vetenskapligt ansvar. Enligt Vetenskapsrådet (2006) förutsätter en god 

etik att man tar ett personligt ansvar. Vidare menar Vetenskapsrådet att forskaretik rör den relation 

som forskaren har till själva forskningsuppgiften. Det rör bland annat frågor om hur man tar hänsyn 

och skyddar de som deltar i undersökningen. Fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

har givit ut föreskrifter på är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde jag genom att jag började med att informera 

pedagogerna vad denna studie ska undersöka vid den första kontakten. Samtyckeskravet uppfyllde 

jag sedan genom att var noga med att poängtera att det var frivilligt att ställa upp på dessa intervjuer 

och pedagogerna fick själva välja om de ville vara med i undersökningen. För att uppfylla det 

konfidentialitetskrav som Vetenskapsrådet ställer nämns varken pedagogernas eller förskolornas 

namn någonstans under intervjuerna eller på sammanställningarna av intervjuerna. Och till slut 

uppfyllde jag nyttjandekravet genom att försäkra pedagogerna om att sammanställningen av 

intervjuerna används endast i min undersökning.

19



Åkesson, M (2011) Rörelse i Förskolan. - En undersökning av pedagogers arbete tillsammans med förskolebarn och de positiva  
effekterna av rörelseaktivitet. Högskolan i Gävle.

4. Resultat

I detta avsnitt redovisar jag resultatet på intervjuerna. Detta kommer redovisas utifrån de fyra 

punkter som tas upp i metoddelen. För att det inte enbart ska bli en uppradning av pedagogernas 

svar har jag valt att lyfta fram de svar som var mest intressanta. Redovisningen kommer sker i 

löpande text. 

Intervjuerna var utformade så att alla pedagoger svarade på fråga 1-5. Sedan svarade de pedagoger 

som arbetade med rörelse på frågorna 6-22 i intervju A och den manliga pedagogen som inte 

arbetade med rörelse svarade på frågorna 6-10 i intervju B. 

4:1 Intervjuundersökning 

4:2 Pedagogernas upplägg av rörelseaktiviteter

Fem stycken av de sex pedagogerna arbetar med någon form av planerad rörelseaktivitet. Endast 

den manliga pedagogen menar att han inte arbetar alls med planerad rörelse. Han anser inte att barn 

i 3-5 års ålder har behov av något specifikt rörelsepass utan att de får utlopp för sitt rörelsebehov i 

den fria leken. Medan en av pedagogerna uppger sig ha planerad rörelseaktivitet tillsammans med 

barnen ibland men att de på förskolan har en annan inriktning denna termin. De fem kvinnliga 

pedagogerna uppger att de har mellan 1-2 timmars planeringstid i veckan. En viss del av denna tid 

går åt till att planera rörelseaktiviteter men de kan inte ange en exakt tid då de ska planera hela 

veckan under dessa timmar. De pedagoger som uppgett att de arbetar med planerad rörelse har 

rörelseaktiviteter  varannan månad, cirka 1 gång i veckan, 2 gånger i veckan eller fyra gånger i 

veckan och samtliga av dessa pedagoger menar att de brukar hålla till både inne och ute, beroende 

på aktivitet. Några exempel på aktiviteter de uppgav var lekar som pepparkaksgubbarna, följa John, 

under hökens alla vingar kom. Andra aktiviteter de gav exempel på var rörelseband och 

skogspromenader. I planering och utförande finns ingen större skillnad i aktiviteter mellan de olika 

barngrupperna. De fem kvinnliga pedagogerna gav ungefär samma exempel på rörelseaktiviteter 

oberoende av vilken åldersgrupp de arbetar med. 
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4:3 Styrdokument och vetenskapliga grunder

Båda förskolornas verksamhetsplaner tar upp vikten av rörelse. De säger att rörelsen ska vara en del 

av verksamheten, samt att det är en viktig del och alla barn ska erbjudas och få samma möjligheter 

till rörelse. När pedagogerna planerar sina rörelseaktiviteter uppger de att de alltid har 

styrdokumenten som läroplanen för förskolan och verksamhetsplanen i åtanke eftersom det är dessa 

de ska följa i sitt arbete. När de planerar utifrån styrdokumenten har de i åtanke vilka delar som 

förskolan skall främja och försöker planera aktiviteter som täcker dessa delar. Samtliga pedagoger 

menar dock att de inte stödjer sina aktiviteter på någon vetenskaplig forskning. Men de faktum att 

de utgår från läroplanen för förskolan försöker de visa för föräldrarna genom att dokumentera med 

hjälp av bilder och text som de sedan sammanställer till kollage som sätts upp på förskolan. De kan 

även låta bilderna rulla i en digital fotoram som förskolorna har i kapprummen. I denna aspekt finns 

det ingen skillnad mellan åldersgrupperna på barnen. De pedagoger som arbetar med styrd 

rörelseaktivitet planerar utifrån styrdokumenten oavsett åldern på dennes barngrupp. Det finns dock 

en skillnad mellan könen. Den manliga pedagogen menar att han inte planerar rörelse utifrån 

styrdokumenten eftersom han arbetar med en spontan rörelse och den fria leken. 

 

4:4 Risker och svårigheter

Pedagogerna menar att det alltid finns de vanliga riskerna för krockar mellan barnen när man har 

rörelseaktiviteter  men detta menar de kan undvikas om aktiviteterna utförs utomhus eller i ett 

anpassat rum som en gymnastiksal. Andra problem som pedagogerna tar upp som svårigheter kan 

vara att få barn med vissa avvikelser eller svårigheter i motoriken att känna att de kan hänga med. 

De menar alltså att det kan vara svårt att planera aktiviteter som passar alla barnen och deras 

utveckling och detta gäller båda åldersgrupperna eftersom barnen ställs inför nya svårigheter i takt 

med utvecklingen. Men detta är en aspekt som pedagogerna har i åtanke under planeringen. Om de 

inser att något eller några barn inte har de motoriska färdigheterna som krävs för en aktivitet 

försöker pedagogerna antingen byta ut denna aktivitet, anpassa aktiviteten eller arbeta med 
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förberedande aktiviteter som tränar de motoriska färdigheter som behövs för denna aktivitet. Det 

händer ibland att ett eller flera barn inte vill vara med under en aktivitet. Om de stöter på problemet 

med att ett barn inte vill delta i en aktivitet låter de detta barn sitta vid sidan och iaktta. Detta med 

förhoppningen om att barnet efter en stund ska känna sig redo att delta. De försöker även att locka 

och uppmuntra barnen till att delta genom att stötta och erbjuda barnen en hjälpande hand  men de 

tvingar aldrig ett barn till att delta i aktiviteterna. En pedagog berättar om hur några barn under till 

exempel morgongymnastiken brukar kunna stå stilla och endast iaktta de andra barnen eller utföra 

rörelser som inte är samma som resten av gruppen. Denna pedagog berättar även att dessa barn efter 

några gånger med iakttagande så smått börjar utföra samma rörelser som de andra barnen och 

tillslut har de lärt in de rörelser som den övriga gruppen utför. Den manliga pedagogen som arbetar 

med spontan rörelse uppger att han i leken försöker erbjuda barnen en hjälpande hand om han 

upplever ett behov av detta. I detta avseende finns det inte någon skillnad i den grundläggande 

tanken om en stöttande och hjälpande pedagog mellan könen. Skillnaden är att den manliga 

pedagogen koncentrerar sig på den spontana leken och hjälper till i denna om han ser behovet 

uppstå medan de fem kvinnliga pedagogerna arbetar mer styrt med att hjälpa barnen.

Barnens utveckling inom det motoriska följs alltid upp. Barnen skall kunna bemästra vissa rörelser i 

en viss ålder och detta följs upp noga. Om de här upptäcker att det brister i motoriken hos något 

eller några barn kan det behövas göras individuella planer eller åtgärdsprogram. Två av de fem 

pedagoger som uppger att de arbetar med planerad rörelse har ingen erfarenhet av individuella 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogram eftersom de inte påträffat detta under sin yrkesverksamma 

tid. De upplever att det inte funnits något behov och därför har de alltid haft gemensamma 

aktiviteter för alla barnen och inte arbetat individuellt med detta. Medan de andra pedagogerna har 

erfarenhet av att barn med speciella behov fått individuella planer. 
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4:5 Rörelsens positiva sidor

Forskning indikerar att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan leda till bättre koncentration 

och inlärningsförmåga och detta är något som fem av de sex intervjuade pedagogerna anser 

stämmer bra. De tror att rörelse uppmuntrar barnen till att ta in information bättre. De kvinnliga 

pedagogerna anser att alla barn mår bra av att röra på sig för att huvudet ska orka med dagarna på 

förskolorna och de menar att det inte är någon skillnad mellan åldersgrupperna utan detta gäller alla 

barnen. De kvinnliga pedagogerna tror att rörelsen är bra för koncentrationen eftersom barnen blir 

lugnare när de fått utlopp för sitt rörelsebehov och på så sätt kan koncentrera sig på andra ämnen. 

Men den manliga pedagogen tror inte på detta påstående. Han anser att man genom forskning finner 

det svar man söker efter och att det inom några år kommer komma forskning som visar på 

motsatsen eller att det inte är någon skillnad på om barnen erbjuds rörelse eller ej. 

Andra positiva effekter som de fem kvinnliga pedagogerna som arbetar med rörelse tar upp är bland 

annat den aspekten att rörelse är bra för att motverka ett allt mer stillasittande liv som finns i 

samhället idag. De menar även att barnen blir gladare, piggare, lugnare och mer harmoniska, får 

bättre motorik, äter bättre, får bättre språk och blir starkare med mera.
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5. Diskussion

Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger arbetar med rörelse tillsammans med 

barnen i förskolan. En bakomliggande anledningen till denna undersökning var det växande 

problemet med barnfetma som enligt Wikland (2000) finns i Norden. Detta tas även upp i 

bakgrunden. 

Så här efter denna undersökning har tron på rörelsens betydelse förstärkts och studien indikerar att 

planerad rörelse är en viktig del i verksamheten i förskolor.

Den litteratur och forskning jag läst under arbetets gång visar klart och tydligt att rörelse är av stor 

betydelse för barnen i förskolan. Inte enbart av fysiska och hälsosamma skäl utan även för 

välbefinnandet och inlärningen. 

Intervjuerna syftade till att ge en bild av hur arbetet med rörelse kan se ut i förskolorna idag. 

En del av syftet med studien var att undersöka om pedagoger finner detta som ett viktigt ämne, samt 

om det läggs någon tid på att planera och utföra rörelseaktiviteter tillsammans med barnen.

5:1 Intervjuundersökning

I intervjuerna kan jag se att större delen av de intervjuade pedagogerna arbetar med någon form av 

planerad rörelse även om det verkar som att större delen av rörelseaktiviteterna sker inom den 

spontana och fria leken.

Något som jag finner intressant är att de flesta av pedagogerna förlitar sig på sina egna erfarenhet 

när de arbetar med rörelse. Endast en av pedagogerna har gått en rörelsekurs på högskolan och 

samtliga pedagoger uppger att de inte stödjer sig på någon vetenskaplig forskning i sin planering 

och arbetet med rörelseaktiviteterna, detta finner jag ganska anmärkningsvärt eftersom det idag 

finns många studier som tar upp och behandlar rörelse i förskolan.  
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Detta väcker även en tanke hos mig. Även om det är väldigt bra att pedagogerna kämpar på och 

arbetar med rörelse oavsett det faktum att de inte fått någon formell utbildning i ämnet, funderar jag 

på om arbetet med rörelse kunde förbättras och ges större plats i förskolan om pedagogerna erbjöds 

en fortbildning inom rörelse och dess betydelse för det växande barnet.  

På ett ställe i intervjuerna säger en pedagog att denna inte anser att barn i 3-5 årsåldern är i behov 

av specifika rörelsepass utan istället anser att barnen får utlopp för sitt dagliga rörelsebehov i den 

fria leken. Som Wilkand (2000), Grahn, Ericsson och Skärbäck (2010) och Huitfeldt. Å, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren (2007) anser att det blivit en större klyfta mellan de fysiskt aktiva 

och de passiva barnen i dagens samhälle vill jag påstå att det som pedagog kan vara svårt att 

verkligen veta och se till att alla barn får utlopp för sitt rörelsebehov under de fria lekarna då det 

finns barn som oftast väljer lugna och stillasittande aktiviteter som måla, lägga pussel, gunga och så 

vidare. Dessa barn kan vara i behov av ett styrt rörelsepass eller en styrd rörelseaktivitet. Det kan 

finnas många anledningar till att detta eller dessa barn väljer de stilla sittande aktiviteterna. Barnen 

kanske ännu inte har alla motoriska färdigheter som behövs i de mer ”fartiga” lekarna, de kanske 

inte kan alla sociala regler som finns i lekarna och på detta vis blir uteslutna eller utesluter sig själv 

i de fysiskt aktiva lekarna. Detta kan vi hjälpa dessa barn med genom att ha planerad rörelse där 

dessa delar tränas. Med detta menar jag dock inte att den fria leken är att förkasta. Båda delarna är 

lika viktiga och jag anser att det i förskolan ska finnas och finns tid till både den planerade 

aktiviteten och den fria leken. Men eftersom många barn spenderar större delen av sin dag på 

förskolan anser jag som Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren (2007) att det är 

viktigt och en stor möjlighet att erbjuda dessa barn hjälp att utveckla nya färdigheter under den 

tiden de är på förskolan med hjälp av just styrda rörelseaktiviteter. Huitfeldt. Å, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren  menar vidare att styrda rörelseaktiviteter påverkar den spontana 

rörelsen och genom att tidigt i förskolan ge barn som har problem med sin rörelseutveckling stöd, 

hjälper vi som pedagoger dem till att lättare klara av de utmaningar som vardagen kan innebära. 

Vidare anser Huitfeldt. Å, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, S och Ågren (2007) att självförtroendet 

förstärks genom styrda rörelseaktiviteter som i sin tur leder till att barnen vågar delta i spontana 

aktiviteter. 
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Som jag förstår det på de intervjuade pedagogerna är svårigheterna med att utföra rörelseaktiviteter 

ringa. Detta borde vara ännu en sporre till att verkligen satsa på rörelsen i förskolans verksamhet. 

De flesta pedagogerna såg mestadels positiva effekter av rörelseaktivitet

som att barnen blir gladare, piggare och lugnare. De ansåg även att barnen fick lättare att 

koncentrera sig och en pedagog menade även att barnen får bättre språk av rörelseaktiviteterna.

Detta tas även upp av många forskare vars arbeten jag läst under arbetets gång, bland annat 

Mellberg (1993) tar upp dessa positiva effekter. 

Ericsson (2003) tar även hon upp olika fördelar med rörelsen och en stor fördel som hon trycker på 

är just att koncentrations – och inlärningsförmågan förbättras.

5:2 Skillnader och likheter

Två frågeställningar som fanns i början av denna underökning handlade om skillnader och likheter 

mellan arbetet med de olika åldersgrupperna av barn, samt om det fanns något skillnad mellan 

kvinnliga och manliga pedagogers syn på rörelseaktiviteterna. 

Utifrån resultatet av intervjuerna finner jag att arbetet med rörelse inte skiljer sig något speciellt 

beroende på barnens åldersgrupp. Pedagogerna är överens om att arbetet hela tiden handlar om att 

försöka anpassa aktiviteterna till individerna så gott det går. De menar liksom Dessen (1990) att 

kroppen är byggd för rörelse och att rörelsen behövs oavsett ålder för att kroppen skall fungera. 

Pedagogerna som arbetar med planerad rörelse anger att de alla använder sig av liknade aktiviteter 

som till exempel lekar som pepparkaksgubbarna och följa John. Mellberg (1993) tar upp att alla 

barn utvecklas olika fort men att de i princip följer samma mönster och detta synsätt kan man säga 

att de intervjuade pedagogerna arbetar utifrån när de försöker anpassa aktiviteterna utifrån barnens 

utveckling och förmåga.

Det fanns tydligare skillnader mellan de kvinnliga och manliga pedagogernas syn på rörelsen.

De kvinnliga pedagogerna hade en syn som mer på minner bland annat Mellbergs (1993) och 

Ericssons (2003) syn på rörelsen. De kvinnliga pedagogerna anser som Mellberg (1993) och 

Ercisson (2003) att ökad fysisk aktivitet kan leda till bättre koncentration och inlärningsförmåga, 
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barnen blir gladare, piggare, lugnare, får bättre motorik, äter bättre och får bättre språk med mera. 

Den manliga pedagogen menar däremot att han inte riktigt tror på dessa forskare. Han anser att 

barnen får utlopp för de rörelsebehov de har under den fria leken och detta skiljer sig från de 

kvinnliga pedagogerna även om både de och forskare som Piek, Bradbury, Elsley och Tate (2008) 

anser att den fria leken är en viktig del av barnens vardag på förskolan. 

5:3 Litteraturen

Ericsson (2003,2005) förespråkar detta väldigt starkt hon har gjort ett stort arbete med rörelsens 

betydelse för den övriga inlärningsförmågan och har sett tydliga indikationer på att de barn som 

erbjuds ökad fysisk aktivitet får bättre koncentrations-och inlärningsförmåga. Speciellt anser hon 

sig se en skillnad för de barn som har någon inlärningssvårighet som dyslexi eller dylikt. Hon 

påpekar även att den tidiga rörelse som barnen erbjuds i förskolan kommer ha betydelse för barnen 

längre upp i åldrarna, när de börjar skolan. 

Hansen, Jagtøien och Annerstedt (2002), Szezpanski och Dahlgren (2011) menar även de att när 

barnet växer blir det bättre på att använda kroppen och detta leder i sin tur till att barnet lär sig nya 

rörelser, blir bättre på att leka och de utvecklar enligt Hansen, Jagtøien och Annerstedt(2002), 

Szezpanski och Dahlgren (2011)  färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Mellberg (1993) menar 

i sin tur att dessa nya erövringar av olika färdigheter leder till att barnen utvecklar ett bättre 

självförtroende och får en ökad motivation till att lära sig ännu mer. Rörelsen är även enligt Hansen, 

Jagtøien och Annerstedt (2002) och Iverson och Braddock (2010) en förutsättning för lärande och 

utveckling under barnaåren. 

Något som Mellberg (1993), Szezpanski och Dahlgren (2011) tar upp som en viktig faktor för 

rörelsen i förskolan är miljön. De anser att denna är av stor betydelse och detta kan jag förstå. Om 

du har en stor gård, en gymnastiksal eller ett rörelserum underlättar detta arbetet med rörelse. 

Men jag anser att det mesta brukar gå att lösa. Rörelseaktiviteterna går att anpassa till den yta som 

man besitter. Miljön har även stor betydelse i den fria leken eftersom stora ytor uppmuntrar till 

fysiskt aktiva lekar. En kulle kan utmana den motoriska utvecklingen. En stock kan bli både ett 

hinder att hoppa över och balansera på. Två färdigheter som är bra att öva. Alltså är en bra miljö 

optimalt för den motoriska utvecklingen. 
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Om man inte har denna optimala gård eller saknar ett rörelserum eller en gymnastiksal kan man 

alltid lösa detta genom att försöka ta sig till en skog eller en äng någon eller några gånger i veckan. 

Här finns både ytan och den ojämna mark som är bra för den motoriska träningen och utvecklingen. 

Som jag nämnde tidigare anser jag att det mesta går att lösa om bara viljan finns. 

När jag började detta arbete fans hos mig ett stort intresse och en stor tro på att rörelse är av yttersta 

vikt för barnen i förskolan och människan i övrigt. Som jag nämnt tidigare tar Wikland (2000) upp 

vikten av regelbunden aktivitet. Dagens stressiga samhälle har utvecklat en allt mer stillasittande 

vardag. Detta leder till att fetman bland barn ökar och detta anser jag är en tragisk utveckling. 

Även en av pedagogerna tar upp denna aspekt och menar att detta är ett skäl till att det är viktigt att 

arbeta med rörelse i förskolan. 

Det är så mycket som händer med ett barns kropp under uppväxten. Att lägga till ett viktproblem är 

inte att önska. Forskning har visat att överviktiga barn lider större risk att bli överviktiga vuxna. 

De problem som övervikt leder till är vi idag ganska medvetna om vi ser det hos våra 

medmänniskor och barnen i förskolan. Jag har även sett att diabetes är allt vanligare bland 

förskolebarnen idag, detta leder i sin tur till sämre livskvalitet och en jobbigare vardag för dessa 

barn. Om ökad fysisk aktivitet kan leda till att motverka denna utveckling anser jag att det är vår 

uppgift att ta detta på allvar och arbeta för att motverka detta. 

Jag tror att kunskapen om rörelsens betydelse och positiva sidor kan förbättras om pedagoger i 

förskolorna erbjuds fortbildning inom ämnet. Om alla berörda parter hjälps åt så vill jag tro att 

arbetet med rörelse kan bli en stor del av förskoleverksamheten. 
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5:4 Metoddiskussion

Metoden som användes under denna studie har fungerat bra. Den har dock brustit i några avseenden 

som till exempel var den ursprunglig tanken att intervjuerna även skulle spelas in men på grund av 

personalbrist, inskolningar med mera blev detta inte genomförbart.

I detta fall hade det bästa varit om möjligheten till en förflyttning av intervjuerna varit möjlig. 

Men med tanke på studiens angivna tidsram var detta dock inte fallet då det inte fanns någon tid till 

detta för varken mig eller de inblandade pedagogerna. Men som Johansson och Svedner (1998) 

påpekar nöjer de flesta sig med att anteckna under en strukturerad intervju och detta har visat sig 

fungera bra då intervjuerna gav svar på både syftet och frågeställningarna för studien. 

Intervjumetoden har även varit bra utifrån det perspektivet att det gavs möjlighet att tolka svaren 

utifrån kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck hos informanterna.

Något att tänka på till ett framtida liknade arbete är att om möjligt kunna genomföra inspelning av 

intervjuerna då detta erbjuder möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger som i sin tur kan 

leda till utvecklad tolknings möjligheter av informanternas svar på intervjufrågorna.
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Bilaga 1

Intervju A:

1. Vilken utbildning har du?
2. Hur länge har du arbetat inom förskolan?
3. Vilka åldrar är det på barnen du arbetar med just nu?
4. Vilken erfarenhet har du av rörelse? 
5. Arbetar ni med rörelse på förskolan?
6. Vad säger er verksamhetsplan om rörelse?
7. Planerar ni rörelseaktiviteterna utifrån styrdokumenten (läroplanen och verksamhetsplanen)?
8. Stödjer ni er på någon speciell forskning?
9. Hur kan man se detta, synliggörs detta för föräldrarna?
10. Hur mycket tid lägger du ner på planering av rörelseaktiviteter?
11. Tycker du att det är roligt att leda rörelseaktiviteter?
12. Känner du dig trygg i din ledarroll under rörelseaktiviteterna?
13. Hur ofta har ni rörelseaktiviteter tillsammans med barnen?
14. Vart brukar du ha dina rörelseaktiviteter, inne/ute, Följer ni årstiderna i er planering? 
15. Ge exempel på rörelseaktiviteter du brukar ha med barnen?
16. Vad finns det för risker och svårigheter med rörelse?
17. Hur gör ni med barn som inte vill vara med?
18. Finns det några individuella planer för barnen?
19. Utvärderar ni barnens utveckling inom rörelse?
20. Ges det extra stöd till de barn som har eventuella avvikelser i motoriken,

använder ni er av åtgärdsprogram?
21. Forskning indikerar på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan leda till bättre

koncentration – och inlärningsförmåga. 
Upplever du att rörelseaktiviteterna har någon betydelse för barnens fortsatta utveckling?

22. Vilka andra positiva effekter upplever och kan du se hos barnen som erbjuds 
rörelseaktivitet?
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Bilaga 2

Intervju B:

1. Vilken utbildning har du?
2. Hur länge har du arbetat inom förskolan?
3. Vilka åldrar är det på barnen du arbetar med just nu?
4. Vilken erfarenhet har du av rörelse? 
5. Arbetar ni med rörelse på förskolan?
6. Varför prioriterar ni inte rörelse på er förskola?
7. Tycker ni att den fria leken är tillräcklig?
8. Hur gör ni för att aktivera barn som oftast väljer en stilla sittande aktivitet? 
9. Forskning indikerar på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan leda till bättre 

koncentration – och inlärningsförmåga. 
Upplever ni att detta inte stämmer?

10. Enligt läroplanen skall förskolan erbjuda rörelse. Vad har ni för tankar om detta?
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