
 

 

 

 

 

”Det man gör med 

kroppen fastnar i 

knoppen” 
 

En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med 

rörelse som metod i förskolan  

 

 

 

 

 

 

KURS: Examensarbete för förskollärare, LEFP17-15 hp 

PROGRAM: Förskollärarprogrammet 

FÖRFATTARE: Hanna Larsson, Nathalie Andersson 

HANDLEDARE: Fredrik Ebefors 

EXAMINATOR: Ann Ludvigsson 

TERMIN: VT 2018 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  Examensarbete för förskollärare, 15hp 

School of Education and Communication Förskollärarprogrammet  

VT 18 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________________________ 

 

Hanna Larsson, Nathalie Andersson 

”Det man gör med kroppen fastnar i knoppen” 

En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med rörelse som metod i 

förskolan 

”What you do with your body sticks in your head” 

A qualitative study of preschool teachers experience of working with motion as a method in the 

preschool       

        Antal sidor: 30 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) lyfter att barn ska få möjlighet att upptäcka och 

utforska sin omgivning genom olika uttryckssätt. Syftet i studien är att undersöka förskollärares 

erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskolan. Vi vill undersöka 

förskollärarnas olika arbetsmetoder som de använder inom rörelseaktiviteter med barnen.  

 

Vi har gjort en kvalitativ studie där sju förskollärare har intervjuats i två olika kommuner för att 

ta del av deras erfarenheter och arbetsmetoder. För att få en djupare förståelse för förskollärarnas 

erfarenheter har semistrukturerade intervjuer genomförts som metod. 

Resultatet visar att förskollärarnas arbetssätt och engagemang har inverkan på barns möjligheter 

till utveckling i förskolan. Förskollärarna delar med sig av konkreta arbetsmetoder som används i 

verksamheten som exempelvis miniröris, dans, drama och musik. De upplever att barnen har 

lättare att skapa sig en förståelse av nya uttryckssätt om de får uppleva ny kunskap med hela 

kroppen. Resultatet visar även att då en förskollärare är lyhörd inför barnens olika behov ger det 

en möjlighet för barnen att testa olika uttryckssätt. Att lära med hela kroppen och se kunskap 

från olika synvinklar visar tidigare forskning och empiri på att rörelse har en positiv inverkan på 

barns inlärningsmöjligheter för att skapa förståelse för sin omgivning. Slutsatsen vi kommit fram 

till är att förskollärare uppfattar rörelse som någonting betydelsefullt för barnen samt att rörelse 

kan skapa goda möjligheter till att övervinna ny kunskap. 
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Inledning 

Under vår tredje VFU (verksamhetsförlagd utbildning) fick vi möjligheten att åka till New York 

för att genomföra den på en amerikansk skola i en förskoleklass för femåringar. Det vi såg som 

en skillnad mot den svenska förskoleklassen var att ämneskunskaper tog stor plats i barnens 

vardag medan leken och kroppens betydelse för lärande var mindre synligt. Vi upplevde en 

problematik då vissa barn inte hade utvecklat de ämneskunskaper som deras läroplan krävde 

vilket blev en stress hos lärarna enligt oss. Den amerikanska förskoleklassens läroplan ställde 

höga krav på barnen och om barnen inte klarade vissa delar fick de inte gå vidare till årskurs ett 

utan gå om förskoleklassen. Vi fick gå på en barnteater där vi blev inspirerade av en 

skådespelare som förmedlade intresse, nyfikenhet och engagemang genom sin kropp. Hennes 

uttryckssätt gav oss en insikt om hur betydelsefullt förskollärarnas förhållningssätt och 

medvetenhet är i förskolan vilket blev starten på vårt examensarbete. Vi vill undersöka vilka 

erfarenheter förskollärare har kring rörelseaktiviteter i verksamheten samt vilka olika metoder de 

använder sig av för att barnen ska få uttrycka sig på olika sätt i sin omgivning. 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att förskolan ska skapa goda förutsättningar för att barnen 

ska kunna utvecklas efter sina behov och vi anser att detta är ett av våra viktigaste uppdrag som 

förskollärare. Utbildningsdepartementet har ansvaret för förskolan vilket innebär att fokus på 

lärande och utbildning är centralt i verksamheten (Hägglund, 2015).  

Samhällets utveckling de senaste hundra åren har försämrat människans fysiska aktivitet genom 

att stillasittande och stress har blivit stora faktorer i dess vardag (Strandell & Bergendahl, 2012). 

Ellneby (2003) påpekar att människan förstår sin omgivning med hjälp av kroppen men behöver 

tid för att utvecklas. Barn får kunskap genom sina sinnen och alla barn har möjlighet till att 

utvecklas om goda förutsättningar ges (Ellneby, 2003; Fredriksen, 2015). Därför vill vi 

undersöka om kroppens betydelse att erövra ny kunskap har en central roll i förskolan. Vi 

upplever att kunskaperna inom områden som exempelvis matematik och språk får allt större plats 

i förskolans vardag och vill undersöka hur rörelse i förskolan blir ett komplement till att uppnå 

läroplanens mål (Skolverket, 2016a).  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda rörelse i arbetet 

med barns lärande i förskolan. Vi vill undersöka förskollärarnas olika arbetsmetoder som de 

använder inom rörelseaktiviteter med barnen. 

 

Frågeställningar   

• Vilken betydelse beskriver förskollärare att rörelse har för barns lärande i förskolan?  

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med rörelseaktiviteter i förskolan? 
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med att beskriva samhällets utveckling de senaste hundra åren för att 

synliggöra hur den påverkat rörelsens betydelse för barns utveckling. Sedan redogörs för barns 

motoriska utveckling och därefter läggs fokus på tidigare forskning inom området. 

Förskollärarnas förhållningssätt i förskolan tydliggörs för att sedan beskriva de styrdokument 

som reglerar förskolans verksamhet. Avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

Samhällets utveckling 

För hundra år sedan levde många människor i Sverige på landsbygden och många barn fick sitt 

rörelsebehov tillfredsställt i vardagen. Läsåret var uppdelat i två terminer och under sommaren, 

då det var skördetider, var skolan stängd och alla i familjen fick hjälpa till med de sysslor som 

behövde utföras. Skolorna kunde ligga mellan flera socknar vilket innebar att barnen fick en lång 

väg till skolan och människornas fysiska rörelse var en del av deras vardag. På hundra år har 

samhället utvecklats och formats till ett bråttomsamhälle där många familjer är beroende av 

bilar eller bussar för att snabbt kunna ta sig till jobb, skola eller förskola för att hinna med sin 

vardag. Teknikens utveckling i form av mobiltelefoner, tv, Ipad och datorer har gjort att barnen 

sitter allt mer stilla framför skärmar och den fysiska rörelsen har försämrats (Strandell & 

Bergendahl, 2002). 

Sinnenas betydelse för barns utveckling 

Lek är nödvändig för barns utveckling för att barnet ska kunna utveckla alla delar av hjärnan och 

ju fler sinnen som är stimulerade desto fler ingångar till hjärnan skapas. I leken är hela hjärnan 

aktiv vilket innefattar den logiska delen, den del som besitter känslor och viljeliv samt de delar 

som är aktiva när vi rör oss och styr kroppen. Upplevelser från flera sinnen samtidigt förbättrar 

minnesfunktionen och förmågan att associera, vilket innebär att barn lär sig lättare om de tillåts 

vara i rörelse. Förbindelser mellan nervbanor skapas vid en upplevelse om fler sinnen är aktiva 

samtidigt. Barn som är aktiva och i rörelse samordnar sina sinnesintryck, vilket är den bästa 

förutsättningen för inlärning och för att förstå och minnas det barnet lärt sig (Ellneby, 2003; 

Parlenvi & Sohlman, 1984). När ett barn lär sig genom sina sinnen får barnet fler möjligheter att 

ta till sig ny kunskap. Genom att öva sina olika uttryckssätt kan barn utveckla ny kunskap i sin 

utveckling i förskolan (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
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Barns motoriska utveckling   

Ellneby (2003) anger att motorik innebär att någonting är i rörelse, vilket involverar kroppens 

muskler. Grovmotorik innefattar de stora rörelserna som engagerar armar, ben, fötter eller hela 

kroppen. Finmotoriken innefattar de mindre rörelserna som exempelvis att plocka upp saker 

mellan tummen och pekfingret, vicka med tårna eller gripa efter saker. Alla barn lär sig att 

kontrollera sina olika muskler i samma ordning men det kan ta olika lång tid beroende på att alla 

barn lär sig i sin egen takt. Några barn hoppar över vissa steg som exempelvis att krypa och 

börjar gå direkt. Vissa barn fokuserar på att utforska sina motoriska rörelser medan andra är mer 

intresserade av att lära sig prata (Ellneby, 2003). Den motoriska utvecklingen utgår från att 

nervbanor skapas mellan hjärncellerna hos barnet. Barnet föds med miljoner hjärnceller men 

saknar nervbanor som skapar förbindelser med andra celler. Genom att skapa förbindelser mellan 

olika nervbanor utvecklar barnet motoriska förmågor och genom övning automatiseras rörelserna 

och barnet lär sig kontrollera sin kropp. Tidig stimulans för hjärnan underlättar barnens 

utveckling (Holle, 1987). Barnens kroppar och sinnen utvecklas som mest de första sju åren i 

barnens liv. Kroppens rörelser, sinnesintryck och egna erfarenheter ska samordnas i barnets 

hjärna och denna process är nödvändig för barnets utveckling (Ellneby, 2003). Barns utveckling 

ska inte tvingas fram utan vuxna ska motivera och stimulera barnet till att vilja utforska sin 

omgivning. Om vuxna däremot ställer för höga krav eller utsätter barnet för stress kan det 

påverka barnet negativt vilket kan hämma utvecklingen (Holle, 1987; Ellneby, 

2003). Ellneby (2007) anger att barn utforskar sin kropp genom att leka och när en ettåring bär 

runt på tunga saker övar barnet sitt led- och muskelsinne för att förstå hur mycket kraft som går 

åt för olika rörelser och aktiviteter. En ettåring brukar även vilja skjuta föremål framför sig och 

härmar en del rörelser som exempelvis klappa händerna. Vid ett och ett halvt års ålder klättrar 

barnet på olika objekt och hinder och vid två års ålder börjar barnet förstå vissa rumsbegrepp 

som "gå ut" och "gå in". Barnet har bättre kroppsuppfattning vid två års ålder och kan vid 

uppmaning sträcka fram en arm eller ett ben vid påklädning. Vid två och ett halvt års 

ålder kan barnet utföra ett antal motoriska aktiviteter som exempelvis krypa under bordet, kliva 

över en pinne, ställa sig på någonting och snurra runt. Vid tre års ålder kan barnet upp till tjugo 

kroppsdelar och barnets självförtroende och kroppsuppfattning stärks när barnet har denna 

kroppskännedom. Vid fyra års ålder har barnet utvecklat kunskaper om att härma och imitera 

rörelser med kroppen. Barnet kan även känna skillnad på olika föremål och kan uppleva både 

form och tyngd. Vid fem års ålder kan barnet på uppmaning gå framåt, gå bakåt, gå åt 

sidan, ställa sig framför eller bakom och barnet har även förståelse för lägesord. Vid sex års ålder 
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kan barnet upp till trettio kroppsdelar och har en god kroppsuppfattning. Sjuåringen kan 

behärska de små muskelgrupperna samt beskriva känslor. Sammanfattningsvis övar barn först på 

att kopiera med kroppen för att bemästra nya kunskaper (Ellneby, 2007).  Alla motoriska rörelser 

måste automatiseras för att barnets medvetande ska ha möjlighet att rikta sitt fokus från att styra 

rörelserna.  Kroppen minns tidigare erfarenheter med hjälp av led- och muskelsinnet. Om ett 

barn har lärt sig att cykla kommer kroppen ihåg de rörelserna och de behöver inte koncentrera 

sig på hur de ska göra utan kan fokusera på någonting annat samtidigt (Ellneby, 2003; Parlenvi 

& Sohlman, 1984).  Ellneby (2003) uppger att alla barn utvecklas efter sin egen förmåga om det 

finns goda förutsättningar för utveckling. Parlenvi och Sohlman (1984) lyfter att ett barn behöver 

tränas i sin utveckling och om en vuxen är för hjälpsam genom att lyfta och bära barnet hindrar 

de barnet från att träna och utveckla sin motorik.  

Att lära genom kroppen  

Rörelse har gynnsamma effekter för språkutvecklingen, begreppsbildningen, jaguppfattning och 

självförtroende. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att barn utvecklas motoriskt och mentalt 

(Nordlund, Rolander & Larsson, 2006). Människan upplever världen genom sina tidigare 

erfarenheter och alla människor har en unik historia som givit förståelse och tankar kring hur 

omgivningen uppfattas. Utifrån olika erfarenheter förstår och uppfattar människan världen på 

olika sätt vilket påverkar den sociala förståelsen (Dewey, 2005). Fredriksen (2015) framhåller att 

människan förstår sin omgivning med hjälp av kroppen och betonar vikten av att se lärandet som 

en helhet där sinnen, känslor, minnen, tankar, kroppen, uttrycks- och kommunikationsformer är 

ömsesidigt förbundna med varandra. Kroppsliga och fysiska omgivningar har betydelse för 

lärande, vilket skrivs fram som relativt nya slutsatser inom forskningen i pedagogik. 

Förskolläraren har en betydande roll när barn skaffar sig varierade erfarenheter för att kunna 

bemästra nya utmaningar som de ställs inför (Fredriksen, 2015). Barn inhämtar kunskap genom 

sina sinnen och förstår sin omvärld genom olika upplevelser (Haugen, Løkken & Röthle, 2006; 

Parlenvi & Sohlman, 1984). 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) synliggör forskning som visar att fysisk aktivitet kan hjälpa 

till att reducera icke önskvärda beteenden. Studien som gjordes i USA visade att icke önskvärda 

beteenden minskades i takt med en ökad fysisk aktivitet samt att koncentrationsförmågan ökade 

hos barnen. Kroppslig lek som kräver uthållighet kan ge samma effekt enligt Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby (2012). Ericsson (2003) hävdar att förskolan ska tillåta barn att röra sig och att 
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barnen behöver utrymme att leka fartfyllda lekar med hela kroppen eftersom fysisk aktivitet kan 

medföra en större koncentration hos barnen. Detta eftersom de får utlopp för sin rörelselust, 

vilket ökar blodcirkulationen som i sin tur medför att hjärnan kan arbeta bättre, vilket även Holle 

(1987) styrker.  

 

Under 1960-talet feldiagnostiserades ett antal barn med hjärtfel i Kalifornien. Några av barnen 

fick restriktioner om rörelseförbud medan andra inte fick det. När vetenskapsmän tio år senare 

gjorde en studie för att se hur det påverkat barnen visade resultatet att de barn som haft 

rörelseförbud hade en lägre intellektuell kapacitet jämfört med de barn som fått tillåtelse till 

rörelse (Parlenvi & Sohlman, 1984).  

 

Ett barn måste behålla sin rörelseglädje för att utvecklas och upptäcka både sin kropp och sin 

själs möjligheter (Nordlund, Rolander & Larsson, 2004; Holle, 1987). Förskollärare ska se till 

varje barns behov och anpassa omgivningen för att stimulera den till barnens bästa. Genom olika 

metoder och material kan barnen utvecklas efter sin egen förmåga och i sin egen takt (Holle, 

1987). Materialet och miljön på förskolan har en avgörande roll för barns utveckling i 

verksamheten och förskollärarna bör ge barnen kroppsliga erfarenheter för att skapa förståelse 

hos barnen. Material som möjliggör utvecklingen med hjälp av rörelse ska finnas i verksamheten 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Genom att utgå från barnets intresse och nyfikenhet kan 

förskollärare uppmuntra barnet till att bemästra ny kunskap och det viktigaste inte är när 

utvecklingen sker utan att den sker (Parlenvi & Sohlman, 1984). 

Förskollärarnas förhållningssätt i förskolan 

Förskollärarens förhållningssätt har en påverkan på barn i förskolan uppger Skolinspektionen 

(2017). Deras förhållningssätt ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar vilka ska 

genomsyra alla pedagogiska val som görs i yrket. Eftersom alla barn är unika är det 

förskollärarens uppgift att hitta metoder för att nå fram till varje individ (Skolverket, 2013). 

Musik, gymnastik, bollsporter, drama och avslappning är olika metoder som förskollärarna kan 

använda sig av i verksamheten. Genom lek får barnen öva sina olika sinnen och motoriska 

rörelser samtidigt som det är lekfullt och spännande (Parlenvi & Sohlman, 1984). Varierade 

metoder ger förskollärarna en möjlighet att ge barnen olika vägar till kunskap (Holle, 1987). 

Skolverket (2015) menar på att det är av vikt att personalen i förskolan tar beslut utifrån vad som 

är bäst för barnet samt att alla barn trivs och känner sig trygga i verksamheten. Att ha en dialog 
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tillsammans i arbetslaget där gruppen kommer överens om vilka arbetsmetoder och 

förhållningssätt som bör finnas i verksamheten är av vikt (Skolverket, 2015). Verksamheten ska 

främja lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet samtidigt som förskollärare ska ta tillvara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Det är 

förskollärarens ansvar att planera och analysera hur lärandet ska utmana och stimulera barns 

utveckling. Förskollärare bör även ha förmågan att anpassa vilka metoder och arbetssätt som är 

mest lämplig i förhållande till barngruppen och dess behov och förutsättningar. Att fånga 

tillfällen som dyker upp och knyta an till barnens intresse innefattar ett gott professionellt 

arbetssätt (Skolverket, 2016b). 

Dolk (2013) lyfter att förskolläraren har en makt i förskolan som hen bör vara medveten om. 

Genom att ge barn möjligheter till att använda ett varierat material och att som förskollärare 

anpassa sina arbetsmetoder efter barnens behov, möjliggör att barn ges förutsättningar att 

utveckla ny kunskap. Om förskolläraren istället tar ifrån barnen olika faktorer kan det leda till att 

barnen hämmas i sin utveckling. Förskolan ska vara en trygg plats där alla behandlas med 

respekt och förskolläraren har möjlighet att ge barnen en god självbild genom sitt agerande 

(Dolk, 2013).   

Styrdokument om rörelse i förskolan   

Läroplan för förskolan, Lpfö98 Reviderad 2016 (Skolverket, 2016a) lyfter att förskolan ska vara 

en verksamhet som är uppbyggd av trygghet, omsorg och glädje. (Hädanefter kommer 

läroplanen refereras som Lpfö98 i löpande text). Det är förskollärarnas ansvar att ge barnen 

förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras till att använda hela sin 

förmåga. Verksamheten ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande blir en helhet och 

förskollärarna ska utgå från en helhetssyn på barnet. Verksamheten ska dessutom vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar, där förskollärarna ska se möjligheter hos det enskilda 

barnet samt i hela barngruppen. Förskolan ska förmedla och förankra respekt om de mänskliga 

rättigheterna och stärka barnens medkänsla för andra människors situation, uppfattningar och 

levnadssätt. Förskolan ska skapa förutsättningar för att barn ska utveckla sin skapande förmåga 

och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. 

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga till kommunikation samt att förskolan 

ska utgå från varje barns förutsättningar och behov.  
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Förskolan ska erbjuda barn att upptäcka olika uttryckssätt där rörelse kan utveckla kunskaper 

inom följande områden: 

Barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i 

verksamheten samt att de ska skapa förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande. (Skolverket, 2016a, s. 9) 

 

Lpfö98 framhåller att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 

upplevelser där vuxnas förhållningssätt påverkar barnets förståelse och respekt för rättigheter och 

skyldigheter. Därav är vuxna betydelsefulla som förebilder i förskolans verksamhet eftersom 

deras tolkning av förskolans uppdrag blir avgörande för barnens möjligheter att utvecklas i 

verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och utgå från en helhetssyn 

av barnets utveckling och behov (Skolverket, 2016a). Skollagen (SFS 2010:800) anger att all 

utbildning ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund där varje förskollärare 

förväntas hålla sig orienterad inom sitt ämnesområde. Det innebär att förskolechefer och 

huvudmän har ansvar för att personalen får de förutsättningar som är nödvändiga i verksamheten 

samt erbjuds fortbildning vid behov (SFS 2010:800). 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med 

egna rättigheter och inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen innehåller 54 

artiklar där alla är lika viktiga men där fyra artiklar brukar synliggöras främst för att utgöra en 

helhet. Dessa fyra artiklar innefattar att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barns 

bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att 

alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad (UNICEF, 2009). 

Hermeneutisk teori    

Studien utgår från den hermeneutiska teorin vilken innebär läran att förstå och tolka 

omgivningen (Andersson, 2014). Hermeneutikens historia går långt tillbaka i tiden då människor 

redan på medeltiden använde sig av hermeneutiken för att tolka religiösa texter (Vikström, 

2005). Hermeneutiken har utvecklats under historiens gång och under 1900-talet ändrades 

teorins riktning då Hans-Georg Gadamer (Gadamer, 1997) vidgade förståelsebegreppet. Han 

ansåg att tolkning inte var en aktivitet som människan kunde välja att använda när hon ville utan 
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det är den metoden människan existerar genom. Han anser att människans medvetande är ett 

resultat av hennes erfarenheter (Gadamer, 1997).  

Hermeneutik utgår från att människan reflekterar över sina handlingar och att hon förstår sin 

omgivning utifrån sina sinnen vilka påverkar den uppfattning hon får av omvärlden. Det 

innefattar att människan inte är ett tomt blad som accepterar fakta som rätt eller fel. Då 

människan fylls av intryck och erfarenheter kan dessa ställas i förhållande till tidigare kunskap 

och nya tolkningar kan framträda (Andersson, 2014). Vikström (2005) beskriver känslan som 

infinner sig då orden inte räcker till när en person ska beskriva en upplevelse som berört hen 

djupt. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv beror det på att många olika faktorer av händelsen 

påverkar människans upplevelse där dess erfarenheter och tolkningar av situationen kan missas 

när personen får upplevelsen berättad för sig. Händelsen kan då tolkas annorlunda eftersom olika 

fysiska faktorer blir avgörande för att återställa känslan. Människan söker ständigt sammanhang 

att förstå sin omgivning samt att dela med sig av denna förståelse till andra (Vikström, 2005).  

Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas erfarenheter av att använda rörelse i arbetet 

med barns lärande i förskolan samt deras arbetsmetoder inom rörelseaktiviteter. Eftersom 

hermeneutiken belyser att tolka omgivningen och skapa sig förståelse används teorin som metod 

då vi tolkar förskollärarnas erfarenheter och berättelser av rörelse i förskolan.  
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Metod  

I kapitlet för metoden redogörs tillvägagångssätt i denna studie som utgått från syfte och 

frågeställningar kring förskollärares erfarenheter av rörelse i förskolan. Då vi har valt att göra en 

kvalitativ studie börjar vi kapitlet med att beskriva varför vi valt den metoden. Sedan presenteras 

valet av deltagare för att därefter beskriva hur genomförandet har gått till. Analysen och 

behandlingen av empiri skrivs fram för att avslutningsvis belysa etiska ställningstaganden som 

tagits i beaktning samt vilka forskningsetiska principer som studien utgått ifrån.      

Val av metod 

Det här är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har valts som metod för 

datainsamling. Bryman (2011) anger att i en semistrukturerad intervju vill forskaren få fylliga 

och detaljerade svar samt låta respondenten röra sig i olika riktningar då det kan ge kunskap om 

vad intervjupersonen upplever är relevant. Då studiens syfte är att undersöka förskollärares 

erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskolan samt att undersöka 

olika arbetsmetoder som förskollärare använder inom rörelseaktiviteter med barnen anses 

semistrukturerade intervjuer som en lämplig metod att utgå ifrån. I kvalitativa intervjuer är det 

önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar då det ger en bild av vad intervjupersonen anser är 

relevant (Bryman, 2011). Genom de semistrukturerade intervjuerna utgick vi från en 

intervjuguide (Bilaga 3) med specifika frågor som skulle behandlas men där följdordningen 

varierade på grund av hur samtalet utformades och hur följdfrågor ställdes. Semistrukturerade 

intervjuer passande då det gav intervjupersonerna möjlighet att ge tydliga svar då det skedde i 

dialog. Semistrukturerade intervjuer gav förskollärarna möjlighet att förtydliga sina svar då den 

som intervjuade kunde ställa följdfrågor vid behov för att skapa en större förståelse (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Studien utgår från den hermeneutiska teorin vilket innebär att 

intervjuerna kommer tolkas av oss under samtalet samt även då vi analyserar transkriberingarna 

(Vikström, 2005). Våra tidigare erfarenheter och normer har påverkat hur vi tolkat empirin vilket 

vi är medvetna om. 

Urval   

Målstyrt urval innebär att forskaren har valt ut deltagare på ett strategiskt sätt så att dessa är 

lämpade för studiens syfte (Bryman, 2011). Vi har gjort ett målstyrt urval vilket innebär att 

intervjupersonerna inte var slumpmässigt utvalda utan kunde bidra med empiri till vår 
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studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I studien var kravet att intervjupersonerna skulle 

vara legitimerade förskollärare som arbetar på en förskola då deras erfarenheter kunde besvara 

syftet. Vi kontaktade förskolechefer i två olika kommuner som i sin tur frågade sina anställda om 

intresse fanns att medverka. Slutligen var det fyra förskollärare från tre olika förskolor i den ena 

kommunen och tre förskollärare från var sin förskola i den andra kommunen som intervjuades. 

Bryman (2011) anger att urvalsgruppens storlek kan komma att ändras under insamlandet av data 

vilket vi hade i åtanke då vi bokade in intervjuerna. Dock skedde inga oväntade avbokningar 

eller förhinder och alla intervjuer ägde rum som planerat och vi fick ta del av relevant material. 

Förskollärarna har fått fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet (Bryman, 2011). 

Presentation av förskollärarna  

Alice har arbetat som barnskötare sedan 1981 och vidareutbildade sig till förskollärare 2014. 

Hon arbetar på en nybyggd kommunal förskola i en mindre kommun med barn på den mellersta 

avdelningen. Förskolan är placerad nära skogen och har goda möjligheter för utevistelse. Alice 

deltar i matematiklyftet.  

Bodil har arbetat som förskollärare sedan 2005 och arbetar med de äldsta barnen på en 

kommunal förskola i en mindre kommun. Förskolan har goda möjligheter till utevistelse och 

skog där barngruppen går på utflykt minst en gång i veckan. Bodil deltar i matematiklyftet. 

Clara har arbetat som förskollärare sedan 2008 och arbetar med de yngsta barnen på förskolan på 

en kommunal förskola i en mindre kommun där skogen och en sjö finns i närheten. Clara arbetar 

på samma förskola som Dagny men i olika barngrupper. Hon deltar i matematiklyftet. 

Dagny har arbetat som barnskötare sedan 1989 och vidareutbildade sig till förskollärare 2013. 

Hon arbetar med de äldsta barnen på en kommunal förskola i en mindre kommun där skogen och 

en sjö finns i närheten. Dagny arbetar på samma förskola som Clara men i olika barngrupper. 

Hon deltar i matematiklyftet. 

Ella har arbetat som förskollärare sedan 1980 och arbetar på en kommunal förskola i en större 

kommun. Förskolan är belagd mitt i centrum och har tillgång till en gård. Det finns möjlighet att 

gå till skogen och olika lekplatser nära förskolan och Ella uttrycker att de ofta utforskar området 

omkring förskolan.  

Freja har arbetat som förskollärare sedan 1986 och arbetar i en större kommun. Freja arbetar med 

de äldsta barnen och förskolan hon arbetar på har möjligheter till skog och natur. Hon uttrycker 

att de prioriterar att gå dit ofta för att låta barnen få utforska området. 
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Gerd har arbetat som förskollärare sedan 2017 och arbetar på en privat förskola i en större 

kommun. Gerd arbetar med de yngre barnen och har goda möjligheter till att gå ut i skogen 

vilket hon uttrycker att de gör ofta. 

Genomförande    

Då vi ville undersöka förskollärares erfarenheter valde vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med förskollärare för att uppnå syftet. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon och Ipad för att ha möjligheten att lyssna igenom intervjuerna och transkribera 

materialet efter intervjuerna. I intervjuerna användes öppna frågor där förskollärarna hade 

möjlighet att påverka intervjuns innehåll utifrån sina erfarenheter. Intervjuerna ägde rum på olika 

förskolor och i olika kommuner för att få en större bredd på den insamlade empirin. Som 

forskare var det av vikt att komma förberedd och vara en aktiv lyssnare som ställde följdfrågor 

och visade intresse så att förskollärarna ville utveckla sina svar (Alvehus, 2013).  Då vi valt att 

genomföra intervjuer var vi medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat förskollärarnas svar 

och hur intervjun utformade sig (Bryman, 2011). Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss 

forskare och utföra intervjuerna enskilt tillsammans med en förskollärare i taget. Innan intervjun 

ägde rum skickades ett missivbrev ut (Bilaga 1) till förskollärarna så de var medvetna om syfte 

och frågeställningar till studien. Samtyckesbrev (Bilaga 2) lämnades ut i början av varje intervju 

där förskollärarna fick informationen att de kunde avbryta studien när som helst. Förskollärarna 

fick inte tillgång till intervjuguiden (Bilaga 3) i förväg då vi ville ha spontana svar. Intervjuerna 

utgick från samma huvudfrågor och beroende på förskollärarnas svar ställdes relevanta 

följdfrågor för att få en djupare förståelse av förskollärarnas svar (Eriksson-Zetterquist  & Ahrne, 

2015). Då vi var intresserade av förskollärarnas erfarenheter möjliggjorde de öppna frågorna och 

följdfrågorna för att skapa en större förståelse för förskollärarnas berättelser. Följdfrågorna 

möjliggjorde att intervjuerna kunde ta olika riktningar för att fokusera på relevant information 

som förskollärarna ville dela med sig av. Andersson (2014) anger att en människas tidigare 

erfarenheter och personlighet påverkar hur hon tolkar och förstår sin omgivning utifrån den 

hermeneutiska teorin. Vi genomförde sju intervjuer med legitimerade förskollärare och efter 

intervjuerna ansåg vi att det gett oss tillräckligt med data för att undersöka studiens syfte.  

Databearbetning och analysmetod 

Analysarbetet började efter varje intervju då vi lyssnade igenom inspelningarna och 

transkriberade dem var för sig. Vi valde att använda oss av fiktiva namn i transkriberingarna för 
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att behålla förskollärarnas anonymitet i studien (Bryman, 2011). Transkriberingarna är utförda 

utifrån en tematisk analys (Bryman, 2011) och Rennstam och Wästerfors (2015) anger att 

sortering, reducering och argumentering ska äga rum efter insamlandet av data. Efter 

transkriberingen läste vi igenom intervjuerna var för sig och började analysera empirin. Vi läste 

igenom alla intervjuer flera gånger och diskuterade tillsammans de olika teman som vi utläst ur 

texterna. Då studien utgår från den hermeneutiska teorin som metod att tolka förskollärarnas 

utsagor (Vikström, 2005) märkte vi att vi tolkade förskollärarnas svar på olika sätt vilket fick oss 

att gå tillbaka till inspelningarna för att betoning av ord och tysta pauser kunde skapa större 

förståelse för deras svar. Vi skrev ner de teman som var återkommande och relevanta för studien 

i ett dokument och enades om vilka teman som var väsentliga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som var återkommande var bland annat rörelsens påverkan på 

lärandesituationer, koncentrationens påverkan samt vikten av att vara en lyhörd och närvarande 

pedagog. Därefter använde vi oss av ”Cutting and sorting” metoden (Ryan & Bernard, 2003) då 

vi klippte ut de delar ur transkriberingarna som vi ansåg var mest passande för de olika teman, 

för att tydliggöra hur vi kunde få en röd tråd i resultatet. För att synliggöra de teman som var 

återkommande gjorde vi en mind map för att än en gång tydliggöra den röda tråden för oss själva 

samt begränsa materialet för att kunna sortera ut relevanta delar och se samband mellan olika 

teman (Rennstam & Wästerfors, 2015). Teman delades upp i olika stycken för att skapa tydlighet 

och undvika upprepningar. I resultatdelen presenteras resultatet under rubrikerna: 

Förskollärarnas beskrivningar av rörelse i förskolan och Hur förskollärarna arbetar med 

rörelseaktiviteter i förskolan. Under den förstnämnda rubriken ingår temana förskollärarnas 

engagemang, glädje, meningsfulla sammanhang, rörelsens påverkan på lärandesituationer, 

resurser, rörelse skapar förståelse, hjärnans påverkan, barns intresse och tillåtande miljö. Under 

den andra rubriken har följande teman samlats: variation av rörelse, sinnen, 

koncentrationsförmåga, synliggöra ämneskunskaper, redskap, rörelse som komplement, 

uttryckssätt samt att vara en lyhörd och närvarande förskollärare. Valda citat som används i 

resultatet har skrivits om till skriftspråk för att underlätta förståelsen för läsaren (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

Tillförlitlighet    

Då vi valt att göra en kvalitativ studie har vi utgått från kvalitetsutvärderingen tillförlitlighet, 

vilken består av fyra kriterier vilka vi förhållit oss till, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att studiens resultat stämmer i enlighet 
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med de regler som finns då man ska bedriva en studie. I studien har material samlats in och 

analyserats på samma tillvägagångssätt. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats 

och skrivits ut för att ge oss möjlighet att bearbeta empirin och därefter göra en tematisk analys. 

Överförbarhet innebär att vår studie kan ses som valid då den tillämpas i andra kontexter vilket 

studien gjort då en detaljerad arbetsgång skrivits fram för att ge läsaren möjlighet att följa 

arbetets gång. Pålitlighet innefattar att granska studien kritiskt och utläsa om studien skulle fått 

samma resultat om den gjorts på en annan plats med andra intervjupersoner. Då vi valt 

semistrukturerade intervjuer där förskollärarnas erfarenheter skulle undersökas kunde studiens 

resultat blivit annorlunda om andra förskollärare valts till studien. Det sista kriteriet är 

konfirmering och innebär att forskarens egna värderingar kan påverka studien på ett avgörande 

sätt vilket vi haft i beaktning under intervjuerna och analyseringen. Då vi har följt 

tillförlitlighetens kriterier anser vi att trovärdigheten blivit hög i vår studie. De värderingar som 

vi har med oss, medvetet och omedvetet, påverkade studien även om vi försökt undvika det och 

varit objektiva när vi tolkat förskollärarnas svar. I intervjuerna kan vårt förhållningssätt och våra 

värderingar kommit fram och påverkat studiens resultat vilket konfirmeringen belyser, detta är vi 

medvetna om (Bryman, 2011).  

Etiska aspekter   

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anger att forskaren ska rätta sig efter fem regler under en 

intervju. Forskaren ska lyssna tålmodigt och vänligt på personen samt reflektera över svaren. 

Forskaren ska inte framhäva någon form av auktoritet eller ge moraliska förmaningar. 

Forskaren ska inte gräla eller argumentera med den som talar utan endast ställa frågor under 

särskilda förhållanden. Intervjuerna har ägt rum på förskolan för att skapa en trygghet för 

förskollärarna, att forma en trygghet vid intervjutillfället var av vikt så att intervjupersonen 

vågade svara på frågorna utifrån ett validitetsperspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Utifrån ett trygghetsperspektiv har vi valt att intervjua förskollärarna var för sig för att inte vara 

fler forskare än respondenter vilket kan skapa en oro enligt Bryman (2011). Ahrne och Svensson 

(2015) anger att etiken i studien påverkar insamlandet av data och där även resultatet blir 

påverkat beroende på hur vi som forskare ställer oss till olika etiska dilemman. Vi anser att det är 

av vikt att anonymisera de förskollärare och förskolor som vi besökte ifall känslig information 

skulle framkommit.  Vetenskapsrådet (2002) anger att forskning är viktigt och nödvändigt för 

individernas och samhällets utveckling. De grundläggande utgångspunkterna för forskningsetiska 

överväganden utgår ifrån fyra principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de medverkande har 

blivit informerade om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. För att motivera deltagarna 

kan det vara av vikt att informera dem att deras kunskap kan utvecklas till ny kunskap inom 

området. För att uppfylla detta krav har vi skickat ut ett missivbrev (Bilaga 1) till deltagarna där 

denna information framkommer. Samtyckeskravet innefattar att forskaren har blivit tilldelad 

rätten att samla in material av deltagarna och använda sig av det i sin studie. Deltagarna hade 

dock rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. För att uppnå detta krav gav vi ut ett 

samtyckesbrev (Bilaga 2) innan varje intervju så att deltagarna skulle vara medvetna om sina 

rättigheter. Konfidentialitetskravet innefattar hur forskarna förvarar insamlat material och 

hanterar det på ett sätt där obehöriga inte kan ta del av empirin. Konfidentialitet har ett nära 

samband till frågan om offentlighet och sekretess där deltagarnas identitet inte ska kunna 

identifieras. Därav är våra deltagares namn fiktiva för att säkerställa anonymiteten. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet ej får användas utanför studien, denna 

information har vi gett våra deltagare (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat 

Det här kapitlet inleds med förskollärarnas beskrivningar av rörelse i förskolan. Därefter skrivs 

hur förskollärarna arbetar med rörelseaktiviteter i förskolan fram. 

Förskollärarnas beskrivningar av rörelse i förskolan 

Några av förskollärarna berättar att de själva har ett stort intresse för rörelse och upplever att de 

själva mår bättre om de rör på sig. Förskollärarna reflekterar över att deras eget engagemang kan 

påverka barnens upplevelse av rörelse i förskolan och när de själva visar glädje speglar det av sig 

på barnen. De menar på att barnen då får en positiv bild av att röra på sig och att förskollärarna 

blir förebilder för barnen. Förskollärarna betonar att rörelse ska vara någonting roligt där de vill 

att glädjen ska ta en stor plats i verksamheten vilket kan ske genom att visa barnen olika 

uttryckssätt. Alice uttrycker ”Om huvudsyftet är att ha kul, men ändå lära sig” vilket Gerd 

styrker då hon anger ”De ska få känna att de klarar av grejer och de ska ha med sig i livet att det 

ska vara roligt att röra på sig”. 

 

Förskollärarna uttrycker att rörelsen i förskolan behöver sättas i meningsfulla sammanhang för 

att barnen ska kunna utveckla ny kunskap. Genom att låta barnen vara delaktiga i att exempelvis 

skapa hinderbanor till sina vänner övas de i att instruera sina kompisar samt att följa 

instruktioner. Genom att ge barnet ett ansvar och en roll i skapandet av rörelseaktivitet upplevde 

förskollärarna att barnen utvecklades att testa sina färdigheter. Många förskollärare upplever en 

problematik med stora barngrupper i verksamheten. Antalet barn i förhållande till 

personaltätheten gör att möjligheterna till rörelse blir begränsad. Dagny berättar om en tidigare 

arbetsplats som hade tillgång till en stor lekhall där barnen kunde springa av sig energi och 

pedagogerna hade möjlighet att planera strukturerade gymnastiklektioner. Hennes nuvarande 

arbetsplats har inte samma resurser vilket gör att de får anpassa sin pedagogik till de möjligheter 

som finns i verksamheten vilket innebär att ha olika förutsättningar och resurser påverkar 

möjligheterna i arbetet.  

 

Rörelse som metod används på förskolorna för att skapa förståelse hos barnen. Att arbeta 

medvetet med rörelse lyfter Dagny är väsentligt för att se rörelsen som ett komplement i sitt 

arbete med att se varje individs möjligheter och behov till utveckling. Rörelsen blir då en 

metod som förskollärarna kan använda sig av för att kunna nå barnens olika vägar till lärande då 
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alla barn är olika och inte lär sig på samma sätt. Alla förskollärarna påpekade att det är deras 

ansvar är att erbjuda barnen olika metoder till kunskap då de inte kan veta vilken metod som 

passar bäst för det enskilda barnet. Alice menar att det är svårt att urskilja en specifik metod som 

passar ett barn då en variation mellan olika metoder kan skapa förståelse och barnet får öva sig 

med olika uttrycksätt. Barnens uttryckssätt kan ta form genom olika kommunikativa verktyg som 

exempelvis bilder och teckenkommunikation. Med hjälp av att peka på bilder eller teckna ord 

med händerna blir kroppens rörelser en hjälp för barnen att förmedla sig till sin omgivning.  

Några förskollärare uppger att de har hört att hjärnan påverkas av rörelse då endorfiner frigörs 

vilket kan ha en positiv inverkan på barnen. Freja betonar att rörelse inte endast består av 

kroppens fysiska rörelse utan även den rörelse som bildas i hjärnan vid lugnare aktiviteter. Hon 

menar på att nästan allt i vår omgivning är rörelse, där hjärnans rörelse blir som mest tydlig när 

vi ligger stilla och lägger fokus på våra tankar. Då tankar och funderingar uppstår hos barnen är 

det förskollärarnas uppgift att lyssna och ge respons åt dem. Att göra medvetna val för att 

utveckla lärande genom rörelse uppger förskollärarna är betydelsefullt för barnen.  

För att kunna utvecklas så gäller det att man verkligen får uttrycka sig på alla de här 

olika sätten, att man utvecklas och att man känner att man får pröva olika saker och att 

man växer med det. Allting hör ju ihop på något sätt, att kropp och knopp hör ihop. 

Får man använda kroppen så händer de någonting i huvudet också. Det kommer leda 

till så mycket mer om man får använda sig av alla uttryckssätten // språkutvecklingen 

utvecklas för det här är ju i ett meningsfullt sammanhang för barnen. (Freja)   

 

För att kunna tillgodose varje barns behov för att utvecklas anser förskollärarna att deras uppdrag 

är att hitta barnens intresse. Några av förskollärarna betonar att deras uppdrag från Lpfö98 

innefattar att de ska utgå från barnens intresse där rörelse som metod kan synliggöra deras 

intressen. Genom att göra rörelse intressant och spännande lyfter förskollärarna att det kan 

skapas en nyfikenhet hos barnet. Clara betonar att barn kan hitta nya intressen om de får 

möjlighet att testa nya saker vilket kan leda till att barnen upptäcker någonting som de tidigare 

inte visste fanns.  

Så tänker jag också att de ska får prova många olika sätt, för då kanske de hittar 

någonting som de själva känner att de här är ju min grej. Får man aldrig prova det på 

förskolan så kanske man inte hittar det där utgångsläget att det här sättet är ju mitt sätt 

att lära på så det är jätteviktigt att vi ger den möjligheten, att ge dem verktyg till att 

kunna uttrycka sig och att de kanske känner att de är bra på någonting. (Freja) 

Förskollärarna påpekar att verksamheten bör ha en tillåtande miljö för att barnen ska få möjlighet 

att utveckla ny kunskap. De anger att då de använder sig av rörelse i verksamheten kan 

läroplanens ämnesområden synliggöra nya upptäckter för barnen. Ella lyfter att grovmotoriska 
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utvecklingsområden främst tar plats utomhus där barnen får möjlighet att exempelvis klättra, 

springa och gå på ojämn terräng. Clara påpekar att barn härmar rörelser och upprepar olika lekar 

för att skapa förståelse. Alice ser det som en tillgång att rörelsen är levande i verksamheten då de 

kan använda sig av den när tillfällen ges.  

Freja upplever att fler vägar till kunskap skapas om barnen får utlopp för den energi som finns i 

kroppen. Några förskollärare betonar att barn idag har en tendens att inte klara av viss fysisk 

aktivitet på grund av bristande rörelse vilket leder till att barn blir trötta och kan ha svårt för att ta 

in ny kunskap. Några förskollärare uttrycker att de ser en skillnad hos barnen idag och för tio år 

sedan. De hävdar att barn idag är mer stillasittande och inte har ork att vara ute på 

längre promenader. Förskollärarna anger då att följden av bristande rörelse blir att barnen blir 

trötta och har inte samma fysiska möjlighet att klara av vissa aktiviteter.  Några förskollärare 

berättade att de kunde se skillnad på koncentrationsförmågan hos barnen om de får möjlighet till 

rörelse. Alice upplevde att barnen hade lättare att koncentrera sig på samlingar om de fick 

avbryta samlingen för en rörelsepaus för att sedan fortsätta med samlingen. Många förskollärare 

menar att de själva har svårt att koncentrera sig under längre stunder och har ett behov av att röra 

sig under utbildning, föreläsning och liknande situationer.  

Att pausa lite och röra på sig. Om man är på en utbildning eller sitter still en hel dag så 

känner jag att jag måste ställa mig upp, nu jag måste röra på mig. Vi är ju vana vid att 

vara igång hela dagen! (Ella) 

 

Några förskollärare uttrycker att de mår bättre när de får möjlighet att röra på sig och de vill ge 

samma möjlighet till barnen. Dagny tror att barn har samma behov som vuxna när det kommer 

till rörelse och inlärning. Genom att kombinera rörelse med inlärning har Dagny lättare att 

komma ihåg saker och drar slutsatsen till att barnen borde uppleva samma sak.  

Att jag har lättare att komma ihåg om jag får röra på mig eller.. det är väl därför det är 

viktigt för mig.. och att man tänker att man ser det är det nog viktigt för barnen också. 

(Dagny) 

 

Några av förskollärarna berättade att avslappning och vila kan ses som en del i rörelsen på 

förskolan då barnen får uppleva med kroppen vad motsatsen till att röra sig är genom att vara 

stilla. Freja framhåller dock att avslappning för vissa barn kan vara att gå ut på gården och få 

springa då avslappning kan upplevas på olika sätt utifrån barnens olika behov.  

Innan man ska gå och äta mat till exempel så släcker vi ner och man får lägga sig ner 

lite och känna, man andas och magen rör sig och bröstkorgen rör sig och att man 

kommer ner i varv lite, för det är ju också viktigt! Det är viktigt det här med att känna 

att kroppen både kan vila och röra sig. (Alice) 
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Så efter maten så har vi ingen uppe vila, vi sitter inte och läser en bok för alla för vi 

tycker att avslappning för många barn är inte att sitta still i en soffa när man suttit 

ganska mycket innan. Utan avkoppling för dem är kanske att gå ut på gården och få 

springa. (Freja) 

Några förskollärare berättar hur de kunde synliggöra värdegrundsarbetet genom rörelse som 

metod i verksamheten. De nämner Lpfö98s mål om att alla barnen ska visa varandra hänsyn och 

respekt och genom handlingar och rörelse kan de målen uppnås. Bodil menar på att 

värdegrundsarbetet lägger grunden för hur barnen agerar och respekterar sina kompisar vilket 

även påverkar barnens framtida agerande som vuxna. Genom att använda rörelse i verksamheten 

uppger förskollärarna att samarbete mellan barnen uppstår då de hjälper varandra att erövra nya 

kunskaper och utvecklar en god social kompetens. Rörelse kan skapa trygghet i verksamheten 

och genom att vara delaktiga och finnas nära barnen menar förskollärarna att barnen kan samla 

mod att övervinna saker som kan utgöra hinder i deras vardag. Dagny anger att tryggheten på 

förskolan avger en stor del i barnens utveckling och betonar även vikten av att röra sig 

tillsammans med barnen vilket kan medföra en stor glädje i förskolan.  

Alice betonar att lärande är någonting som sker hela tiden hos barnen och att man inte kan 

bestämma eller avgöra när barnen lär sig bäst. Dagny påpekar att de vuxna aldrig kan veta vad 

det är som gör att ett lärtillfälle fastnar hos barnen och därför bör förskollärarna erbjuda många 

olika metoder då barnen är olika och tar del av kunskap på olika sätt. Freja arbetar utifrån Reggio 

Emilia filosofin vilken innebär att flera vägar till kunskap är nyckeln för att barn ska utvecklas i 

förskolan. Nästan alla förskollärare berättar att de ser en glädje hos många barn då musik, dans 

och drama kan vara verktyg i verksamheten.  

Barn lär sig inte bara genom att se eller lyssna utan man måste använda alla sinnena. 

Då tänker jag, just att få röra in, hur gör man siffran fem om vi vill använda våra 

kroppar? Hur ser den ut då? (Dagny) 

 

Hur förskollärarna arbetar med rörelseaktiviteter i förskolan 

Förskollärarna berättar om olika redskap de använder sig av i verksamheten. Ett redskap som alla 

förskollärare berättar att de använder sig av är cd-skivor med olika rörelser och danser på som 

exempelvis Miniröris eller Klara, färdiga gå.  
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När vi sätter på Klara, färdiga gå- skivan där det är rörelser att dansa till så älskar våra 

barn det! De tycker om när det händer någonting och de hoppar och skuttar till skivan. 

(Bodil) 

Några förskollärare lyfter att de använde sig av Bornholmsmodellen i förskolan, vilket är en 

metod för språkinlärning som innehåller rörelse. Gerd angav att de använde sig av tecken som 

kommunikation, TAKK, vilket innefattar att barnet bildar olika handrörelser som 

kommunikation vilket blir ett komplement till språket. Clara berättar att de använder sig av att 

peka på bilder på smilisar som ska föreställa olika känslor vilket även det blir ett komplement till 

språket. I den ena kommunen hade huvudmannen bestämt att alla förskolor skulle delta i 

matematiklyftet vilket är en fortbildning för förskollärare framtaget av Skolverket som 

förskollärarna arbetade med. Dessa förskollärare uppgav att de kunde göra matematiken mer 

synlig för barnen när de använde sig av rörelse i verksamheten.  

I mattelyftet är det mycket mätning och räkning, hur man kan få in det genom att gå ut 

exempelvis. Den här veckan gick vi på en promenad för att se om vi hittar matematik 

utomhus. Matematik kan vara så mycket, som att duka inför lunchen, att göra en hage 

på gården, skriva ut siffror. Matematik finns överallt bara du är medveten om vad du 

gör med det. (Bodil) 

Dagny berättar att hon brukar varva matematiksamlingar eller språksamlingar med någon form 

av rörelse då hon upplever att det är ett behov som finns hos barnen. Alice anger att de använder 

rörelse i kombination av någonting annat där rörelsen blir en metod att ta in kunskap genom. 

Förskollärarna framhåller att musik, dans och drama är olika uttrycksätt som rörelsen kan ta form 

genom. Förskollärarna lyfter att musik har en förmåga att beröra många och några förskollärare 

anger att när de använder musik i verksamheten tillför det automatiskt glädje och rörelse bland 

barnen. 

Nästan överallt där man har jobbat i förskolan så är det musik tycker jag som berör 

väldigt mycket och många är väldigt sugna på, det sker automatiskt att de vill 

dansa. (Clara) 

 

Freja anger att de använder metoder som exempelvis rita, måla, jobba med lera, dansa och 

dramatisera i verksamheten där barnen lär sig genom hela kroppen. Flera förskollärare lyfter att 

de har arbetat med hinderbanor för att barnen ska få öva sin grovmotorik och sin koordination. 

Ella berättar att de grovmotoriska utvecklingsområdena blir mest synliga utomhus då barnen har 

möjlighet att springa, klättra och gå på ojämn terräng. Bodil uppger att utomhus finns det 

möjlighet att planera hinderbanor, gå på skattjakt eller gå promenader där barnen får möjlighet 

att använda sig av stora rörelser med kroppen. Clara lyfter att inomhus ligger fokus mer 
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på finmotoriska utvecklingsområden som att rita skattkartor, pärla och träna munmotorik. Några 

förskollärare menar på att avslappning är en del av rörelse i förskolan och att de även använder 

sig av yoga bland barnen. På Alice och Bodils förskolor använder de sig av massage i form av 

massagesagor på varandras ryggar för att barnen ska få lära sig att samspela samt uppleva vad 

som är skönt eller vad som kan göra ont.  

Kroppens sinnen har påverkan på barns utveckling och Alice uttrycker ”man brukar säga att det 

man gör med kroppen fastnar i knoppen” och förskollärarna betonar att barnen lär sig genom 

sina sinnen och att de ska få uppleva nya erfarenheter med sinnena. Ella berättade att barnen 

hade fått lukta på olika föremål i samband med en promenad för att se om exempelvis en 

blomma och ett staket luktade på samma sätt. Då barnen fick utforska sitt luktsinne kunde de 

sedan jämföra sina erfarenheter och kombinera dessa till tidigare kunskap om blommor för att få 

en ökad förståelse av blommans olika egenskaper. Även Dagny uppger vikten av att arbeta 

utifrån sina sinnen då hon menar att barnen inte endast lär genom att se eller lyssna.  

Man måste använda alla sina sinnen för att lära! Jag kan inte veta vad det är som gör 

att lärandet fästs ordentligt hos barnen, om det har med rörelse att göra. Därför måste 

vi erbjuda så att alla sinnen är med. (Dagny) 

Freja berättade att de arbetar med att ha en tillåtande miljö på förskolan och där de inte vill neka 

barnens engagemang i en lek. Genom att vara en lyhörd och tillåtande förskollärare skapas 

möjligheter för barnen att uttrycka sig på olika sätt och förskolläraren kan fokusera på att lyssna 

in barnens olika kommunikativa redskap som kroppsspråk, gestikuleringar och rörelse för att 

förstå barnen. Några förskollärare berättar att vissa barn inte vill vara med eller är lite mer 

avvaktande under rörelseaktiviteter. En del barn behöver mer tid på sig för att känna in en 

aktivitet och närma sig den i sin takt. Förskollärarna lyfter då att de aldrig tvingar ett barn att 

göra någonting som de inte känner sig bekväma med utan försöker närma sig och väcka ett 

intresse eller göra aktiviteten på ett annat sätt för att barnet ska våga närma sig den. 

Förskollärarna uppger att de försöker få in rörelse som metod i verksamhetens vardagssituationer 

för att dra nytta av den mångsidighet som rörelse medför.  

Förskollärarna återkommer till Lpfö98 då de berättar om hur de använder rörelse som metod för 

att uppnå olika mål. Clara lyfter att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och barnen 

ska få testa på andra saker som de eventuellt inte har testat på hemma för att ge dem nya 

erfarenheter. Förskollärarna uppmanar barnen till att öva på olika aktiviteter för att övervinna 

nya färdigheter och skapa förståelse. Att utmana barn att övervinna nya kunskaper kan vara en 
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balansgång för förskolläraren uppger Ella. Hon anger att barn behöver öva på att klara olika 

uppgifter själva och att förskollärarna i de situationerna borde ta ett steg tillbaka för att inte 

hämma barnens utveckling.  

Sammanfattning av resultatet 

I resultatet lyfter förskollärarna att rörelse ska vara glädjefullt för barnen samt att rörelse kan ge 

barnen olika uttryckssätt att utforska sin omvärld med. De ser det som en användbar metod som 

kan varieras efter barns intresse och ska utformas i meningsfulla sammanhang. Rörelse kan bli 

ett redskap i verksamheten och genom att använda sig av alla kroppens sinnen kan förskollärarna 

skapa förståelse hos barnen. I resultatet beskriver förskollärarna olika konkreta redskap som de 

använder i samband med rörelse som cd-skivor och hinderbanor vilket ger barnen övning i sin 

motoriska utveckling. Att vara en lyhörd och närvarande förskollärare som varierar sitt arbetssätt 

beroende på barnens enskilda behov är av vikt för förskollärarna. De upplever även att barns 

koncentrationsförmåga blir bättre om barnen får möjlighet till rörelse i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Diskussion 

Kapitlet inleds med en resultatdiskussion. Därefter diskuteras val av metod och tillvägagångssätt. 

Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  

Förskollärarnas beskrivningar av rörelse i förskolan 

Förskolans verksamhet ska vara uppbyggd av trygghet, omsorg och glädje samt främja det 

lustfyllda lärandet (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b). Nordlund, Rolander och Larsson 

(2004) påpekar att ett barn måste behålla sin rörelseglädje för att utvecklas och upptäcka sina 

möjligheter. För att uppnå detta anger förskollärarna att rörelsen bör sättas i meningsfulla 

sammanhang för att barnen ska bli motiverade till att utveckla nya kunskaper. Förskollärarna 

belyser att rörelse ska vara roligt för barnen samtidigt som metoden rörelse går att variera för att 

anpassas efter varje barns intressen. Att utgå från barns intressen har förskollärare som uppdrag 

från Lpfö98 (Skolverket, 2016a) vilket vi upplever att både tidigare forskning och resultatet 

framhåller. Genom att upptäcka barnens intressen anser vi att meningsfulla sammanhang uppstår 

för barnen vilket bidrar till att aktiviteten blir lustfylld. Skolverket (2015) menar att det är av vikt 

att personalen tar beslut utifrån vad som är bäst för barnet samt att alla barn trivs och känner sig 

trygga i verksamheten. Vi instämmer med Clara då hon betonar att barn kan utveckla nya 

intressen om de känner sig trygga samt får möjlighet att testa nya uttryckssätt i förskolan vilket 

kan leda till utveckling hos barnet.  

Förskollärarens uppdrag utifrån Lpfö98 (Skolverket, 2016a) är att se till varje barns behov och 

anpassa omgivningen till barnens bästa. Dewey (2005) menar att människan upplever världen 

genom sina egna erfarenheter och har en unik historia som format människan till hur hen är och 

agerar. Eftersom alla barn är unika blir förskollärarens uppgift att hitta metoder som passar till 

varje individ där barnen kan utvecklas efter sin egna förmåga och i sin egna takt (Skolverket, 

2013; Holle, 1987). Parlenvi och Sohlman (1984) uppger att det viktigaste inte är när 

utvecklingen sker utan att den sker där vi skulle vilja lägga till hur utveckling sker. Genom 

studien har förskollärarna delat med sig om olika rörelseredskap som de använder sig av vilka 

ska skapa förståelse hos barnen. De arbetar medvetet med rörelse för att utveckla varje individ 

därav drar vi slutsatsen av att rörelse som metod kan varieras för att anpassas efter varje enskilt 

barn. Vi anser att rörelse blir ett komplement i verksamheten eftersom förskollärarna anger att de 

inte kan veta vilken metod som passar för det enskilda barnet. Genom att använda rörelse som 
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metod kan förskollärare erbjuda barn olika uttryckssätt att utforska sin omgivning vilket kan 

skapa en förståelse för barnet och utveckla ny kunskap.  

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) innefattar att barns bästa ska framgå i alla situationer samt 

att alla barn har samma rättigheter och lika värde. I Lpfö98 (Skolverket, 2016a) står det att 

förskolan ska förmedla och förankra respekt om de mänskliga rättigheterna och stärka barnens 

medkänsla för andra människors situation, uppfattningar och levnadssätt. Då vi påbörjade 

studien förstod vi inte att den delen i Lpfö98 (Skolverket, 2016a) kunde vara relevant för vår 

studie. Under intervjuerna framkom det vid flera tillfället att förskollärarna uttryckte att 

värdegrundsarbetet kunde ta form genom rörelse. Genom rörelse utformades konkreta handlingar 

vilka blev tydliga för barnen och de fick öva på att respektera varandra. Att visa varandra respekt 

är någonting som har diskuteras i barngrupper vi arbetat med i förskolan men att samtala kring 

respekt och visa varandra respekt genom handling kan vara två skilda saker. Genom rörelse kan 

förståelsen från samtalen om att visa varandra hänsyn konkretiseras i kroppen vilket kan leda till 

att barnen får en större förståelse och på så vis bemöter sin omgivning med respekt.   

 

Enligt Holle (1987) utgår den motoriska utvecklingen från att nervbanor skapas mellan 

hjärncellerna hos barnet och genom att skapa förbindelser mellan olika nervbanor utvecklar 

barnet motoriska förmågor och genom övning automatiseras rörelserna och barnet lär sig 

kontrollera sin kropp. Ellneby (2003) menar att utveckling och automatisering av rörelser i 

hjärnan tar tid och denna process är nödvändig för barnet. Förskollärarna anger att de har hört att 

hjärnan påverkar barnens utveckling då endorfiner frigörs då människan rör sig och att barn mår 

bättre av att röra på sig. Några förskollärare anger även att de upplevde en skillnad i 

koncentrationen hos barnen om de fick utrymme att röra på sig i verksamheten. Genom 

Osnes, Skaug och Eid Kaarbys (2012) forskning, vilken visar på att fysisk aktivitet kan öka 

koncentrationsförmågan, bekräftar forskningen förskollärarnas upplevelser. Då Strandell och 

Bergendahl (2002) framhåller att människans fysiska aktivitet har minskat utifrån samhällets 

utveckling de senaste hundra åren skapar det en oro hos oss då studien påvisar hur betydelsefull 

rörelse är för barnets utveckling. Parlenvi och Sohlmans (1984) forskning visar på att 

människans intellektuella kapacitet minskas då människan inte är fysiskt aktiv vilket gör att vi 

ställer oss frågan hur människans utveckling kommer fortgå. Förskollärarna upplever en tendens 

att barn är tröttare idag än vad de var för tio år sedan vilket får oss att undra om samhället redan 

har fastnat i en nedgående spiral där människans välmående har blivit priset att betala i vårt 

stressade samhälle.  
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Hur förskollärarna arbetar med rörelseaktiviteter i 

förskolan 

Förskollärarna påpekade att barn lär sig ny kunskap genom sina sinnen där rörelsen kan 

tydliggöra kunskap från olika synvinklar. Palenvi och Sohlman (1984) anger att ju fler sinnen 

som är stimulerade samtidigt desto fler förbindelser mellan nervceller är sammankopplade och 

aktiva i hjärnan. Genom att skapa dessa förbindelser genom sinnen möjliggör det att människan 

skapar förståelse för sin omgivning (Palenvi & Sohlman, 1984). Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) kan barn utveckla ny kunskap genom att övas i olika uttryckssätt och förskollärarna 

berättade om olika rörelseaktiviteter de använde sig av i verksamheten. Alice uttryckte att det är 

svårt att urskilja en specifik metod som passar ett barn då en variation mellan olika metoder kan 

skapa förståelse. I Lpfö98 (Skolverket, 2016a) står det att förskollärare ska erbjuda barn olika 

uttryckssätt vilket Holle (1987) uppger kan ge barn olika vägar till kunskap. Sammanfattningsvis 

blir då rörelsen en metod som förskollärare kan använda sig av för att kunna nå barnens olika 

vägar till lärande då alla barn är olika och inte lär sig på samma sätt.  

Skolverket (2016b) menar att förskollärare bör ha en förmåga att anpassa olika metoder och 

arbetssätt som är lämpliga i förhållande till det enskilda barnet samt barngruppen. Ericsson 

(2003) hävdar att förskolan ska tillåta barn att röra sig och att barnen behöver utrymme att leka 

fartfyllda lekar med hela kroppen i förskolan.  Förskollärarna betonar att deras uppdrag 

innefattar att vara lyhörd och tillåtande i sin yrkesroll. Då några förskollärare berättar om 

erfarenheter av barn som är mer avvaktande eller inte visar intresse för rörelse uppger de att 

deras uppgift blir att göra aktiviteten trygg och inspirerande så att barnen vågar närma sig den. 

Ellneby (2003) menar att det är förskollärarens uppdrag att motivera och stimulera barnet till att 

vilja utforska sin omgivning men att för höga krav kan få motsatt effekt och hämma barn i sin 

utveckling. Ella anger att hjälpa och motivera ett barn i aktiviteten kan vara en balansgång då för 

mycket av något kan hämma barnens utveckling vilket Parlenvi och Sohlman (1984) styrker. 

Barn behöver öva på att klara olika uppgifter själva utan att känna sig stressade eller pressade i 

situationerna. Ellneby (2003) uppger att alla barn utvecklas efter sin egen förmåga om det finns 

goda förutsättningar för utveckling. Enligt Dolk (2013) har förskolläraren en makt i sin yrkesroll 

som påverkar barnet beroende på hur hen använder den. Genom att använda ett varierat material 

och anpassa sina arbetsmetoder efter barnens behov möjliggör det att barn ges förutsättningar att 

utveckla ny kunskap. Vi upplever att rörelse som metod i förskolan kan bidra till förändrat 

kunnande hos barnen om förskollärarna blir medvetna om rörelsens oändliga möjligheter. 
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Utifrån studiens resultat går det att använda rörelsen på så många olika sätt vilket gör den 

passande för människor med olika egenskaper och förutsättningar. Vi upplever att rörelse 

kopplat till kroppens sinnen kan skapa en djupare förståelse för sin omgivning då barnen 

upplever den utifrån olika synvinklar.  

Skollagen (SFS 2010:800) anger att huvudmannen och förskolechefen har ett ansvar att ge 

förskollärarna den fortbildning som behövs i yrket. Då ansvaret ligger på varje enskild 

huvudman i Sverige kan fortbildning se olika ut beroende på vad huvudmannen vill lägga 

resurser på. Då fyra av förskollärarna deltog i matematiklyftet kunde förskollärarna synliggöra 

matematiken på sina avdelningar på ett tydligare sätt. I resultatet framhåller förskollärarna att 

ämneskunskaper kunde synliggöras genom exempelvis utomhusvistelse då barnen kunde mäta 

och räkna saker i naturen för att upptäcka matematiken i den miljön. En insikt som uppkommit 

hos oss genom studien är att rörelse kan synliggöra ämneskunskaper om förskollärare är 

medvetna om att metoden kan användas för att synliggöra dem. Vi upplever att då förskollärare 

får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom ett ämne skapar det nya sätt att se på lärande 

vilket kan förmedlas till barnen. Beroende på vilken huvudman förskollärare arbetar för påverkar 

det möjligheterna i förskolan vilket blev synligt då vår studie tog plats i olika kommuner. Många 

av förskollärarna var medvetna om att rörelse kunde tydliggöra olika utvecklingsområden och 

ämnesområden men hindrades i vissa fall då resurserna i barngruppen kunde saknas eller inte 

vara tillräckliga. I inledningen lyfte vi tidigare erfarenheter av en amerikansk förskoleklass som 

inte hade resurser eller möjligheter att utnyttja rörelse som metod där vi tolkade att barnen 

snuvades på inlärningsmöjligheter. Många förskollärare upplevde en problematik med stora 

barngrupper i verksamheten kopplat till att hinna se varje barns behov. Utifrån dessa 

omständigheter har funderingar väckts inom oss om det finns möjlighet att vara lyhörd som 

förskollärare inför varje barn i förskolan. Kan varje barn få sina behov tillfredsställda i 

verksamheten eller hämmas utvecklingen då många barn får strida om uppmärksamheten? Vad 

händer med de barnen som är avvaktande och inte vågar prova olika uttryckssätt? Alice betonar 

att lärande är någonting som sker hela tiden hos barnen och att förskollärare inte kan bestämma 

eller avgöra när barnen lär sig bäst. Dagny påpekar att de vuxna aldrig kan veta vad det är som 

gör att ett lärtillfälle fastnar hos barnen och därför anser vi att rörelse som metod borde erbjudas i 

förskolan då alla barn är olika eftersom rörelse skapar möjligheter för att barn kan förstå och 

utvecklas.  
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer då syftet var att undersöka 

förskollärarnas erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskola. Studien 

undersökte även förskollärarnas olika arbetsmetoder som användes inom rörelseaktivitet med 

barnen. Utifrån analys av transkriberingar och resultat har metoden varit lämplig då 

frågeställning och syfte kunde skrivas fram. Vi valde att inte medverka båda två vid 

intervjutillfällena för att skapa en trygghet för förskollärarna vid intervjun. Då Bryman (2011) 

lyfter att respondenten kan känna sig i underläge om de som intervjuar är fler vid tillfället 

genomfördes intervjuerna enskilt. Utifrån intervjuerna har förskollärarnas erfarenheter bidragit 

till att samtalet innehållit ett varierat material där följdfrågor har förtydligat berättelserna. Utifrån 

den hermeneutiska teorin är vi medvetna om att våra egna erfarenheter kan ha påverkat varje 

intervju där följdfrågor ställts i förhållande till vilket intresse som väckts hos oss vid 

intervjutillfället. Vikström (2005) anger att forskaren bör vara medveten om att huvudfrågorna 

som intervjun utgått från är samma genom ordformulering men fysiska och sociala 

omständigheter kan ha påverkat svaren. Om en förskollärare hade berättat om en händelse 

tidigare i intervjun kunde hon återkoppla sitt svar till den tidigare informationen vilket kunde ge 

oss olika innebörd för samma frågor. Då intervjuer genomfördes som metod är vi medvetna om 

att vår närvaro har påverkat förskollärarnas svar och hur intervjun utvecklades. Genom att vi 

använde oss av intervjufrågor fanns risken att förskollärarna svarade utifrån hur de borde arbeta 

med rörelse i förskolan istället för att berätta hur de faktiskt arbetade med rörelsen i 

verksamheten. Vid intervjuerna gavs det stundtals ett intryck att det fanns ett rätt eller fel svar på 

frågorna vilket gör att vi ställer oss kritiska till vårt metodval. För att komma från känslan av att 

det fanns ett rätt eller fel svar på frågorna kunde detta undvikas genom att använda oss av en 

annan metod som exempelvis fokusgrupper där frågorna kunde diskuteras utifrån förskollärarnas 

olika erfarenheter. En positiv inverkan av metodval var att många förskollärare uttryckte att de 

började fundera kring sin egen verksamhet och hur de kunde utveckla rörelse som metod i 

verksamheten påvisade att studiens närvaro har gjort ett avtryck hos förskollärarna som deltagit i 

studien.  

 

Intervjuerna utfördes i olika kommuner vilket kan ha påverkat resultatet då förskolorna kan ha 

olika förutsättningar utifrån huvudmannen. Både kommunala och privata förskolor har deltagit i 

studien vilket valdes medvetet då empirin kunde ge varierad data då vår upplevelse är att 

kommunala och privata förskolor kan ge förskollärarna olika erfarenheter.  
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De förskollärare vi intervjuade visade på ett stort engagemang där de upplevde att rörelse borde 

vara en del av verksamheten. Skulle däremot förskollärare intervjuats som inte såg att det var av 

vikt att använda rörelse som metod skulle studien få en annan riktning. Då vi enligt det 

målinriktade urvalet valde ut förskollärare med erfarenhet av rörelse gav resultatet ett varierat 

innehåll. Det skulle varit intressant att undersöka vårt syfte och våra frågeställningar med en 

annan metod för att kunna jämföra likheter och skillnader i dessa studier.   

 

Då vi ville att förskollärarna skulle tolka begreppet rörelse utifrån deras upplevelse om vad 

rörelse kunde innefatta har studien givit oss ett övergripande resultat av vad rörelse är, vilket 

innebär att en viss rörelse ej lyfts fram. Utifrån den hermeneutiska teorin har förskollärarnas 

berättelser tolkats och begreppet rörelse har innefattat många olika perspektiv på vad det är och 

hur det används i verksamheten där vi har uppmärksammat en mångfald av möjligheter. Vi vill 

även lyfta att studien inte är en absolut sanning utan att vi tolkat förskollärarnas svar utifrån 

intervjuerna där egen erfarenhet kan ha avspeglats i analysdelen utifrån den hermeneutiska 

teorin. Det finns en medvetenhet att äldre forskning har använts i studien men vi ansåg att 

forskarna tog upp fakta som var relevant för studien och ville därför använda oss av den. 

Vidare forskning 

Utifrån studiens resultat är det av relevans att undersöka hur rörelse påverkar barns utveckling 

under en längre tid genom observation i kombination av samtal med förskollärare. Då resultatet 

visade att förskollärare kunde synliggöra exempelvis matematik i vardagen genom fortbildning 

skulle det vara intressant att se hur rörelse kopplat till ämneskunskaper skulle kunde utveckla 

barns lärande genom medvetna val hos förskollärarna. Studien skulle kunna ta form genom 

etnografiska studier under en längre tid för att på plats fånga förändringar som eventuellt sker i 

verksamheten.  

Det skulle även vara intressant att utföra samma studie i den amerikanska förskoleklassen för att 

se om resultatet skulle skilja sig från den svenska studien då länderna utgår från olika 

styrdokument, lagar och resurser. 
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Bilaga 1 

Missivbrev   

  

Hej!  

Vi är två blivande förskollärare som skriver vårt examensarbete vid Jönköping University. I detta 

arbete kommer vi undersöka rörelsens betydelse i lärandet hos barnen. Vårt syfte med denna 

studie är att ta reda på hur förskollärarna använder sig av rörelse i verksamheten och på vilket 

sätt förskollärarna är aktiva i läroprocessen.  

Vi kommer att intervjua utbildade förskollärare från olika förskolor för att få ett brett insamlande 

av material till vår studie. Vi kommer inte delta båda två vid intervjutillfället och kommer därför 

spela in intervjun för att underlätta sammanställningen av materialet och ta del av alla 

intervjuer.   

Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Din 

anonymitet garanteras.  

  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar  

  

Hanna Larsson, 076- xx xx xx7, laha1525@student.ju.se  

Nathalie Andersson, 073-xxx xxx4, anna15sh@student.ju.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie  

I denna studie kommer vi göra en kvalitativ forskningsstudie där semistrukturerade intervjuer 

genomförs. Den kunskap du delar med dig av kommer vi använda oss av i vår studie 

som fokuserar på barns lärande genom rörelse.   

  

Du som deltagare har möjligheten att avbryta din medverkan när som helst under studien.   

  

Du och din arbetsplats kommer vara anonym i vår studie och vi kommer hantera och bevara 

insamlat material med stor beaktning. Vi kommer endast använda insamlat material till studien 

och inte för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. För att på bästa sätt kunna 

fokusera på samtalet kommer ljudupptagning att användas.   

Studien kommer användas till ett examensarbete som i slutändan kommer att bli offentlig.   

  

  

Deltagarens namn:                                             Namnförtydligande:  

  

  

Forskarens namn:                                              Namnförtydligande:  

  

  

Datum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide: 

1. Hur länge har du arbetet som förskollärare?  

2. Hur länge har du arbetat på just den här förskolan?  

3. Vad tänker du på när du hör ordet rörelse? 

4. Vad har du för erfarenheten av rörelse i förskolan? 

5. Berätta hur du arbetar med rörelse i förskolan?  

6. Har ni/pedagogerna planerade rörelseaktiviteter med barnen? Varför? Varför inte?  

7. Hur ser planeringen ut? Sker det någon uppföljning?  

8. Vad är ert syfte med rörelseaktiviteter? 

9. Vilken typ av rörelseaktiviteter används med barnen i förskolan?  

10. På vilket sätt påverkas barns utveckling av rörelse i förskolan anser du? 

11. Vilken betydelse anser du rörelseaktiviteter har för barns lärandeprocess? 

12. Vad ni har för grund/motivering för att ha rörelseaktiviteter? 

13. Är alla pedagoger involverade i rörelseaktiviteter? Varför? Varför inte?  

14. Hur uppmuntras barn till rörelse av er pedagoger? 

15. Är det något du vill tillägga som du tycker jag har glömt att fråga om? 

 


