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Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur förskollärare tänker kring rörelse och hur den blir en del 

i undervisningen för barnen i förskoleklasserna.  

De frågeställningar som tas upp är; Vad har förskollärare för syfte med rörelse? Vad har 

förskollärare för förutsättningar för att arbeta med rörelse? Vilka arbetssätt används för att få in 

rörelse i verksamheten? 

Här används en semistrukturerad intervju med en intervjuguide för att kunna få ut så mycket som 

möjligt från ett specifikt område. 

Resultat visar att alla intervjupersoner använder rörelse, men skillnader ligger i vilket syfte de har till 

rörelse. Vissa använder rörelsen för att barnen ska springa av sig och sedan kunna sitta still och arbeta 

medan resterande ser rörelsen som ett medel, för att med hjälp av den lära andra viktiga delar 

exempelvis motorik, läsinlärning och koordination. 
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1 Inledning 
Vi ser att rörelse och hälsa är ett högaktuellt ämne i dag och det skrivs mycket om att barn allt 

mer sitter framför datorn och rör sig allt mindre. Vi har fått uppfattningen av att samhället har 

förändrats i snabb takt. Eftersom vi i dagens arbete inte behöver röra oss lika mycket påverkar 

det hälsan, eftersom våra kroppar är anpassade för rörlighet. Redan tidigt i livet började vi på 

barngymnastik och Louise har utvecklat ett fortsatt intresse för gymnastiken genom att både 

vara ledare och aktiv gymnast. Under en kurs i Hälsopedagogik på Växjö Universitet ökade 

Lisa insikten om hälsa och i och med det väcktes hennes intresse för vidare forskning inom 

ämnet. Rörelse är något vi prioriterar i det vardagliga livet och den sunda livsstilen vill vi 

förmedla till barnen under vår yrkesutövning. Vi fördjupar oss inom rörelse och vår uppsats 

riktar uppmärksamhet mot förskollärarna och hur de arbetar med rörelse i verksamheten. Det är 

inte enbart hälsan som främjas när man rör på sig utan även andra ämnesområden, såsom språk, 

matematik och kreativitet utvecklas i en positiv riktning hos barn. Vi vill forska vidare om 

ämnet i vår uppsats för att ta reda på vad förskollärare har för funderingar om rörelse och hur 

det ser ut ute i några förskoleklasser i kommunen.   
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är förskoleklass? 

Förskolan och skolbarnomsorgen övergick till att ligga i skollagen 1998 och samtidigt bildades 

en ny skolform, förskoleklass. Förskoleklassen är frivillig för alla sexåringar och alla 

kommuner måste erbjuda förskoleklassverksamhet vid efterfrågan (Skolverket, 2001): ”Ett 

syfte med reformen är att förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och grundskolan ska 

närma sig varandra för att förbättra kvaliteten i alla dessa verksamheter” (Skolverket, 2001, s 

3).  

Leken är en stor del i förskolans pedagogik och i Skolverkets rapport nr 201 (2001) lägger de 

vikt vid förskolepedagogiken och att den ska få genomslag i skolans arbetssätt och tvärtom: 

”Det har betonats att det som är naturliga inslag i förskolepedagogiken – bl. a. lek, omsorg och 

skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnets eget utforskande – bör få genomslag i skolan” 

(Skolverket, 2001, s 3). I rapporten kan man läsa att det inte blev riktigt som det var tänkt, utan 

förskoleklassen drog sig mer åt skolans pedagogik istället, med raster och miljöer som inte var 

tillräckligt tillåtande för lek (Skolverket, 2001). Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98) och 

förskoleklassens verksamhet ligger under skolans läroplan (Lpo 94). 

2.2 Rörelse ur ett historiskt perspektiv 

Rydqvist och Winroth (2003) menar att människan historiskt sett är en fysisk person. Vår kropp 

är utvecklad för att kunna anstränga sig fysiskt. Om man ser på läroplanen finns det utrymme 

för att barnen ska få röra på sig. Rydqvist och Winroth (2003) tar också upp att idag är 

situationen inte den samma som under stenåldern, där förutsättning för överlevnad var att 

använda sin egen kraft i det dagliga arbetet. Då var det nödvändigt i jakt, fiske, samlande av 

byggmaterial och så vidare. De senaste hundra åren har utvecklingen inom teknik satt fart och 

det gör att förändringarna är stora och levnadsvillkoren ser annorlunda ut. Vår kropp har dock 

inte utvecklats i samma takt och det ger obalans. Studier som Rydqvist och Winroth (2003) 

skriver om, visar att en stor del av befolkningen är stillasittande på jobbet, 80 procent (%) 

arbetar inom tjänstesektorn, 17 procent (%) inom industrin och tre procent (%) inom jordbruk. 

Dessutom finns varianter av transportmedel och kommunikationssätt som gör att vi inte 

nödvändigtvis behöver röra på oss i samma utsträckning som förr. Även Arén och Ljusenius 

(2003) skriver att vardagsmotion inte är lika förekommande som förr. Deras förklaring till detta 
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är densamma som Rydqvist och Winroth (2003) har, att det inte är en förutsättning för att 

överleva och att det finns medel för att undgå rörelse i vardagen. Vi har istället högre press 

psykiskt och socialt eftersom vi i större grad är tillgängliga för att kommunicera med andra 

människor (Rydqvist & Winroth, 2003). 

Detta gör att vår hälsa och välmående hotas och möjligheterna som gör att vi kan förenkla 

vardagen och minska den dagliga fysiska aktiviteten är lockande. Rydqvist & Winroth (2003) 

ger exempel som att det är mer bekvämt att ta rulltrappa eller hiss istället för att ta den vanliga 

trappan eller att ta bil till jobbet istället för att gå eller cykla. Det kan dessutom vara så att man 

ringer sin vän istället för att ta en promenad dit. Med en stillasittande livsstil menar Währborg 

(2002) att man får en ökad risk för en rad olika besvär eller sjukdomar exempelvis diabetes, 

övervikt, högt blodtryck och höga blodfetter. Efter ytterligare en tid kan dessa symtom leda till 

att man får hjärtinfarkt eller slaganfall. Även Stockholms läns landsting (2006) menar att ett 

stillasittande liv dessutom påverkar skelettets uppbyggnad och för att det inte ska bli ömtåligt 

kan man förebygga genom att röra sig. Ett barn som rör på sig stärker sitt skelett och det ger en 

positiv inverkan livet ut. 

Med denna vetskap som ovan är beskriven anser Rydqvist och Winroth (2003) att man får 

förståelse för hur viktigt det är att samhället vägleder och att varje individ tar sitt ansvar att se 

hälsa och rörelse som en självklarhet i livet. Rydqvist och Winroth (2003) menar att skolan har 

en stor uppgift att främja och stötta barnen till en sundare livsstil och verka för att idrott och 

hälsa ska inge en positiv känsla hos varje barn. 

2.3 Lärandet genom rörelse 

Wolmesjö (2006) skriver att lusten att lära är tydligt kopplad till känslan av hälsa och 

välbefinnande. Flera faktorer som spelar in är trygghet och trivsel, delaktighet, inflytande och 

självkänsla. Detta för att få chansen att använda alla sina sinnen för att utveckla sin kreativitet. 

Idag ser vi ofta idrotten/rörelsen som ett ämne utöver de teoretiska studierna (Wolmesjö, 2006). 

Gustavsson (2002) menar att genom att öka kroppsmedvetenhet och att utveckla kroppsrörelser 

så leder det till bättre hälsa och till ett bättre lärande. Detta överensstämmer med vad Larsson 

(2007) säger: ”Motoriken hänger ihop med hela utvecklingen av inlärning och alltihop. Kan 

man inte sitta still på en stol så ramlar man av, då kan man inte koncentrera sig på att lära sig 

läsa heller” (Larsson, 2007).  
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Vi måste därför se idrotten/rörelsen som en del i en helhet. Enligt Piaget (1971) så är barnets 

förmåga att röra sig mycket betydelsefull för att barnen ska utvecklas kognitivt, perceptuellt 

och emotionellt. År 2003 kom en ändring i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo94). I den ändringen tog regeringen fasta på: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lpo94, s. 5). 

I läroplanen (1994) finns flera punkter som har med rörelse och fysisk aktivitet att göra. En del 

punkter handlar bland annat om hur viktigt det är för barn att få uppleva med kroppen på olika 

sätt: ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 

kunskaper” (Lpo94, s. 6). Alltså rörelse och motorisk utveckling är en viktig del i hur barn 

tillägnar sig kunskaper inom andra lärandeområden och det är det läroplanen poängterar i 

citatet ovan.  

2.3.1 Motorisk utveckling  

Genom att det kinestetiska sinnet är kopplat till receptorer i leder och muskler kan detta sinne 

enligt Berg (2002) utfärda signaler till hjärnan. Signalerna utfärdar vilka muskler som ska 

arbeta och när ska arbeta, exempelvis vilka muskler som ska aktiveras för att benen ska röra sig 

(Berg, 2002). En förutsättning för aktivitet anser Adler och Adler (2006) är att man har en 

tanke om hur det ska gå till och att man har en vilja att genomföra rörelsen. Feldtman (1998) 

menar att den kognitiva kroppsuppfattningen är avgörande för att kunna röra på sig. Om man 

har det får man en förståelse för olika delar i kroppen och därmed får man en inre bild av sin 

kropp (Feldtman, 1998).  

Langlo JagtØien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att vi rör oss reflexmässigt vid födelsen 

och har ingen egen uppfattning eller kontroll över rörelser som uppstår. Sådana rörelser kan 

vara att mun, näsa och öron sluts igen hos spädbarn när de hamnar under vattenytan. Dessa 

rörelser som sker automatiskt är beskyddande och ses som nödvändiga för små barn eftersom 

de förhållandevis inte har en rörlig kropp. Men Holle (1984) menar att även som vuxen finns 

reflexer kvar från födelsen, såsom att man automatiskt tar emot sig, genom att sträcka ut 

armarna vid fall.  

Lära känna sin egen kropp genom enkla rörelser är enligt Ericsson (2005) det första ett barn lär 

sig i sin utveckling mot ett kontrollerat rörelsebeteende. Denna kontroll anser Holle (1984) att 

man får som spädbarn genom att exempelvis leka med sina egna fingrar och tår. Langlo 
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JagtØien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att rörelserna utvecklas senare till mer bestämda 

rörelser som att exempelvis åla, krypa och sitta. Då är barnet omkring ett år och kroppen är 

uppbyggd för dessa rörelser, vilket inte gör lärandet så komplicerat. Dessutom är omgivningens 

påverkan och barnets mognad betydelsefulla faktorer för utvecklingen.   

Rörelsens utveckling drivs enligt Langlo JagtØien, Hansen och Annerstedt (2002) av spänning 

och att få utforska sin omgivning. Genom att lära sig gå får barnet större möjligheter till detta. 

Men träning är nödvändig och Holle (1984) skriver att det kan ta upp till fyra år att lära sig gå 

helt stabilt. Langlo JagtØien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver att man livet ut kan 

utveckla sina färdigheter och höja kvalitén på rörelserna, samt lära in nya genom att pröva sig 

fram och bygga på det rörelsemönster man har sedan tidigare. När man är säker på sina rörelser 

och känner kontroll bildas ett motoriskt minne och då krävs inget medvetet tankearbete utan 

rörelserna sker automatiskt (Langlo JagtØien, Hansen & Annerstedt, 2002). 

Vad som sker i hjärnan och vårt tankearbete enligt Langlo JagtØien, Hansen och Annerstedt, 

(2002) är att de sinnesintryck vi får från omgivningen, exempelvis vår uppfattning och syn på 

olika kroppsdelar sorteras och lagras i vårt minne. Den kroppsmedvetenheten vi får har en 

avgörande roll för hur vi sedan kan kontrollera och utför våra rörelser. 

Att koordinera de rörelser vi lärt oss ger ett flyt och exakthet i rörelserna anser Langlo JagtØien, 

Hansen och Annerstedt (2002). Kunskaper i att exempelvis bedöma avstånd och vilken 

muskelkraft som behövs samt vilken rytm i dansen vi ska använda är något som förfinar 

koordinationen och utvecklar möjligheterna till allt mer kontrollerade rörelser. Att känna att 

man klarar av en viss rörelse gör att man går ännu längre och lär sig nya rörelser (Langlo 

JagtØien, Hansen & Annerstedt, 2002).  

Det är inte enbart våra sinnen som styr rörelserna och hur vi uppfattar vår kropp menar 

Feldtman (1998). Även våra sinnen, såsom att höra, se, känna gör att vi kan exempelvis känner 

av vår kropp i förhållande till omgivningen. Vi kan ha förnimmelser om att en annan person 

står bredvid i ett mörkt rum, bedöma avstånd och vi kan känna gravitationen av att en kraft 

behövs för att vi ska kunna hålla oss upprätta. Enligt Raustorp (2004) utvecklas barns motorik i 

samspel med perceptionen. De betyder att genom att regelbundet ha rörelse utvecklar barnet 

inte bara sin motorik utan också sin perception. Perceptionen är viktig menar Adler & Adler 

(2006) därför att det är med hjälp av den vi tar emot och omvandlar alla sinnesintryck. 
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Feldtman (1998) skriver att kroppsrörelser sker kring två rörelseaxlar som vi har i vår kropp, 

den lodräta och den vågräta. Människans rörelseutveckling sker utefter dessa två axlar. 

Kroppen utvecklas från mittpunkten och utåt, därför utvecklas finmotorik i fingrar bland de 

sista hos människan (Feldtman, 1998). 

2.3.2 Socialt samspel i samband med rörelse 

Känslor är lätta att märka av och känna i kroppen. Langlo JagtØien, Hansen & Annerstedt 

(2002) ser att det inte är lika fullt så enkelt att konkret förklara eller ange orsak till dem och vi 

utvecklas emotionellt under hela livet. Reaktioner i kroppen beror på autonoma nervsystem, 

detta märks genom olika situationer såsom att man skakar av raseri eller blir stel av rädsla. Vår 

känsla i kroppen är likadan världen över men vårt sätt att uttrycka känslor är olika beroende av 

uppväxtmiljön. Vad som händer är att känslan uppkommer i hjärnstammen som kroppen 

reflexmässigt reagerar på. Dessa reaktioner har inte bearbetats i vårt medvetande och är därför 

något vi alla har. Vidare beskriver Langlo JagtØien med flera (2002) att det är medfött för oss 

människor att kunna uttrycka grundläggande behov såsom törst, hunger och beskydd. Små barn 

uttrycker olust omedelbart genom gråt. Allt eftersom barn blir medvetna om sina känslor får de 

kontroll och kan behärska sig själva och reglera dem utifrån sitt förnuft. Att röra sig är ett 

effektivt sätt att få utlopp för de känslor kroppen reagerar på. Balans återskapas och en 

personlig trygghet utvecklas. Trygghet gör att vi vågar testa på och känna att det vi gör duger. 

Genom att fokusera på relationer under aktiviteter vi utför skapas en positiv och empatisk 

atmosfär där prestationer inte har en avgörande betydelse. 

Socialt lärande sker vid kommunikation mellan människor, genom såväl verbala som icke-

verbala interaktioner mellan oss. Att utvecklas socialt innebär enligt Annerstedt, Peitersen & 

RØnholt (2001) att få kunskap om attityder, utveckla sin iakttagelseförmåga och 

handlingskompetens. Vidare ser man att det grundar sig i samhällets syn, normer och vad 

individen har för förutsättningar. Genom att få kännedom om olika uttryckssätt blir man 

medveten om sitt eget beteende och kan förändra och utveckla sin ”sociala handlingsförmåga”. 

Olika situationer tillsammans med andra gör att barn får insikt om sitt eget handlande och att 

man reflekterar över hur man bemöter och kommunicerar. Genom verkliga och konkreta 

situationer utvecklas kunskaper om såväl konflikthantering, ansvarstagande och 

förhandlingsförmåga till att bli kommunikation. Att få umgås socialt och samarbeta med andra 

människor är positivt och stärker individens sociala kompetens (Annerstedt, Peitersen & 

RØnholt, 2001). Att känna tillhörighet och uppleva tillsammans med andra anser Langlo 
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JagtØien, Hansen & Annerstedt (2002) är ett behov vi människor har. Barn med negativa 

sociala upplevelser påverkas, de drar sig undan och förefaller asociala. Medvetenhet om sociala 

koder och regler tillägnas barn via både fysiska och psykiska förhållanden med andra 

människor. För att knyta kontakt är gemensamma upplevelser viktigt och speciella tillfällen 

tillsammans skapar relationer. Acceptans för varandra och att känna in hur andra reagerar på 

olika beteenden gör att man anpassar sig och det påverkar om man känner förtroende eller 

misstro inför sin omgivning. 

2.3.3 Rörelse genom lek  

När barn leker gör de det för lekens skull inte för att utveckla sitt lärande. Det viktigt att 

glädjen och viljan infinner sig inför en aktivitet och det är det kriteriet som finns för att det ska 

kunna benämnas som en lek. Under leken kan man märka att barn känner inlevelse och är 

koncentrerade för det som händer. Det som gör att leken blir spännande för barn är att den hela 

tiden utvecklas och då är det enbart fantasin som sätter gränser. I denna inlevelse kan ett 

avbrott i leken medfölja att barnen tappar känslan för leken som pågår och den kan aldrig 

återupptas på samma sätt vid ett annat tillfälle. Därför är det betydelsefullt att få känna att leken 

är klar och det är viktigt för barnen och deras lärande (Langlo JagtØien, Hansen & Annerstedt, 

2002).  

Att barn behöver leka för glädjens skull anser Langlo JagtØien med flera (2002) och det får man 

inte glömma som förskollärare. Det man ska tänka på är att det alltid sker ett lärande även om 

det kanske inte tar den riktning man har förväntat sig. Om man styr för mycket kan det förstöra 

den lek som pågår. Istället sker lek och lärande på barnens villkor. Genom att ha med sig den 

tanken kan förskollärare stötta lärandet hos barnen i olika situationer på ett professionellt och 

uppmärksammat sätt. För att kunna finnas till hands i dessa situationer är det nödvändigt att 

följa varje barns utveckling och ha kunskap om vad för lärande som sker under lekens gång. 

Några av dem är att följa regler, koncentrera sig, utveckla fantasi, sociala färdigheter, identitet, 

språk och matematik. Under utevistelse får barn en varierad terräng att leka på och det 

stimulerar fantasin. De stora ytorna ger möjlighet till fart och avståndsbedömning tränas. Leken 

kan gå vildare till eftersom det oftast inte finns något som kan gå sönder utomhus (Stockholms 

läns landsting, 2006). Leken ger barn stora möjligheter att utvecklas och det är genom kroppen 

barn leker. Det beror på att barns värld styrs av kroppslig existens. Att uppleva och pröva sig 

fram med kroppen ingår i leken och därför är det av stor betydelse att ha grundläggande fysiska 
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färdigheter (Grindberg & Lango JagtØien, 2000). 

Åhs (1986) tog redan år 1986 upp att leken är en viktig del i barnens utveckling då de lär sig att 

bli aktiva samhällsmedborgare och får förståelse för de demokratiska värderingar vi har i 

samhället. Dessa värderingar som kan vara att visa hänsyn och respekt ska varje lärare arbeta 

för tillsammans med barnen. Genom att ta tillvara på barnens intressen kan man få dem att 

känna sig trygga och delaktiga i sitt lärande. Man kan använda sig av fler olika metoder 

exempelvis drama, dans eller musik (Åhs, 1986).  

2.3.4 Projekt med rörelse i fokus 

Idag har ungefär fem procent av alla förskolebarn svårigheter i koncentration, motorik och/eller 

perceptuellt. I Bunkefloprojektet arbetade man på ett lekfullt sätt med rörelser. Projektet gick ut 

på att med hjälp av rörelselekar se om barn utvecklade sin inlärningsförmåga lättare genom att 

ha daglig rörelse. För att förtydliga jämfördes barnens resultat med en testgrupp. Det bestod av 

rörelseövningar som barnen i skolår 1-3 fick genomföra dagligen. Dessutom fick barn med 

svårigheter i dessa moment extra träning en gång i veckan. Det ingick 15 rörelseövningar i 

Bunkefloprojektet. Några av dessa var att hoppa på ett ben, kasta och fånga en stor boll och 

härma rörelser. Läraren använde ett observationsschema där de noterade hur varje barn klarade 

av övningarna och hur deras motoriska förmåga utvecklades. Man ville även påvisa hur 

utvecklingen förändrades i andra ämnesområden, såsom matematik, läsinlärning och kreativitet 

(Ericsson, 2005).  

De resultat som framkom i Bunkefloprojektet när det gäller koncentrationen var positiva enligt 

Ericsson (2005). Men under det tredje året bedömdes interventions- och jämförelsegruppen mer 

jämna och för projektet var det negativt. Orsaker till det kan vara ombyggnad som skedde i 

skolans miljö, lärarbyten och barnens känsla av otrygghet inför att byta om med äldre elever 

vid idrottsundervisningarna. Däremot fanns det tydliga framsteg för hur den motoriska 

utvecklingen fortskred, balansförmågan och koordinationen var betydligt bättre i gruppen som 

hade haft mer rörelse. Prestationerna i de teoretiska ämnena i skolan påverkades i de avseende 

att en utvecklad öga – handkoordination var positivt för skrivinlärningen. Detta eftersom 

finmotoriken gynnades. Vidare förenklades matematikinlärningen med hjälp av mer rörelse 

eftersom barnen inom projektet tränades att kunna bedöma avstånd, rumsuppfattning, 

problemlösning, avståndsbedömning, uppskattning med ögonmått och lärandet av geometriska 

former. Dessutom var de som var med i Bunkefloprojektet mer kreativa och hade kommit 
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längre i taluppfattning och tankefärdigheter. De fick även en mer automatiserad grovmotorik 

och tränade upp sina sensomotoriska färdigheter (Ericsson, 2005). ’Alla sinnen’ är ett institut 

för utbildning och rehabilitering av barn, unga och vuxna med inlärningshinder. De definierar 

sensomotorik som: ”´Senso´ betyder sinnen och ´motorik´ hur vi rör oss. Sinnen och motorik 

måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld” (Alla sinnen, 2007). 

Detta sinne utvecklas självmant och naturenligt hos friska barn. De positiva resultat som 

framgick vid Bunkefloprojektet visar att det är nödvändigt med professionella idrottslärare med 

goda kunskaper om metoder och motorikutveckling hos barn. Det gäller alla barn både om man 

har svårigheter eller inte, har man nytta av rörelseövningarna. Bunkefloprojektet visar att barns 

koncentrations-, motoriska- och perceptuella förmåga utvecklas genom fler antal idrottstimmar 

och extra motorisk träning (Ericsson, 2005).  

En annan metod för att stötta barn att bli mer rörliga är projektet RÖRIS som Friskis & Svettis 

(2007) anordnade. Det startades för att få igång barnen i skolår 1-3 under skoldagen. RÖRIS är 

ett pausjympaprogram som kan användas både inomhus och utomhus. Från början var det ett 

samarbete mellan Friskis & Svettis och Stockholm stad. Friskis & Svettis anordnade RÖRIS-

pass i sina lokaler. Trycket blev dock för stort från stadens skolor och därför kom de på den 

briljanta idén att anordna kurser i RÖRIS för att sprida sin filosofi ut i landets skolor. Numera 

kan man gå kurser i RÖRIS som innehåller både teori och praktik. Föreläsningar handlar bland 

annat om motorik och inlärning samt om barn och stress. Friskis & Svettis träningsfilosofi 

lyder så att: ”människan är byggd för rörelse och mår bra när hon rör sig” (Friskispressen & 

Friskis & Svettis, 2007).  

Häggström och Lundberg (1994) menar att rörelse i kombination med inlärning av språklig 

medvetenhet är positivt. Professor Ingvar Lundberg har tillsammans med sina medarbetare 

utarbetat Bornholmsmodellen. Materialet som består av rörelselekar kom sedan att användas i 

en stor vetenskaplig undersökning av barns språkinlärning. Huvudsyftet med dessa språklekar 

var att på ett lekfullt och inspirerande sätt stimulera barnens språkliga medvetenhet. Enligt 

Häggström och Lundberg (1994) är det barn som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter 

som gynnas mest av dessa språklekar. 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur förskollärare tänker kring rörelse och hur den blir 

en del i förskoleklassens verksamhet. 

3.2 Frågeställningar  

 Vad har förskollärare för syfte med rörelse? 

 Vad har förskollärare för förutsättningar för att arbeta med rörelse? 

 Vilka arbetssätt har förskollärare för att få in rörelse i verksamheten?  
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4 Metod 

4.1 Datainsamling 

I undersökningen gjordes intervjuer. Tanken var att förskollärarna skulle svara personligt 

utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Bryman (2002) menar att kvalitativ forskning gör att 

man lägger fokus på intervjupersonerna och deras åsikter inom ämnet. Metoden som vi 

använde är en semistrukturerad intervju vilket betyder att vi använde oss av en intervjuguide 

med frågor som berörde ämnet. Bryman (2002) menar att om man inriktar sig mot ett visst 

område har man beslutat om vad man vill ha ut av intervjun och då är den semistrukturerade 

intervjun ett bra alternativ. Under en intervju kunde intervjupersonen, till skillnad från enkät, 

utveckla sina svar och ge ett större djup i dem. Som intervjuare kunde vi ställa följdfrågor 

utefter vad intervjupersonen svarade. En semistrukturerad intervju är flexibel och enligt 

Bryman (2002) är det mycket viktigt att den person som blir intervjuad förstår frågorna och 

intervjuns skeenden för att få ut så relevanta svar som möjligt. Enligt Kvale (1997) kan svaren 

bli mer okonstlade och inte så strama om man använder sig av en intervjuguide.  

4.1.1 Urval 

Vi har gjort undersökningen i en liten kommun i södra Sverige. Vi tog kontakt med de 

förskollärare som arbetar i förskoleklass och bokade en tid för intervju. Vi valde att göra sex 

intervjuer eftersom vi märkte efter vår sjätte intervju att inga nya ämnesområden togs upp. 

Bryman (2002) beskriver att teoretisk mättnad innebär att man inte får ut mer information av 

intervjupersonerna och att de inte har mer att tillägga inom området. Fler intervjuer skulle inte 

ge mer djup inom ämnet. De kriterier vi gick efter var att de skulle vara förskollärare som 

arbetar i förskoleklass. Eftersom kommunen är liten och utbudet av förskollärare som arbetar i 

förskoleklass är begränsat använde vi oss av bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) 

betyder bekvämlighetsurval att man tar tillvara på de personer som finns närmast tillgängliga. 

Vi gjorde dem medvetna om att deras uppgifter förblir anonyma och att de när som helst kan 

avbryta intervjun (Kvale, 1997). 
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4.1.2 Genomförande 

Enligt Kvale (1997) är det en viktig del i intervjun att ha god sakkunskap för att kunna ställa 

relevanta följdfrågor till intervjupersonerna. Vi frågade sex stycken förskollärare via telefon om 

de kunde tänka sig att vara med som intervjupersoner. Eftersom vi inte ville att respondenterna 

skulle ta ställning till frågorna i förhand så valde vi att inte berätta om ämnet vi skulle ta upp 

under intervjun förrän vi kom dit. Det enda vi nämnde var att vi läser vår sista termin på 

Högskolan i Jönköping och ändamålet med undersökningen var att få material till vår uppsats. 

Vi besökte skolorna båda två och valde en plats där vi kunde prata ostört. Inspelning gjordes av 

varje intervju för att kunna fokusera på personen vi intervjuade och ställa följdfrågor. Under 

intervjun satt vi i en lugn miljö och vi spelade in intervjun med hjälp av Mp3-spelare. Kvale 

(1997) menar att genom att använda sig av bandspelare eller annan inspelningsanordning kan 

man fokusera på personen man intervjuar istället för att titta ner i ett anteckningsblock. Man ser 

intervjupersonens kroppsrörelser och ansiktsuttryck vilket förstärker vad som sägs.  

4.1.3 Tillförlitlighet 

Då intervjupersonerna har förmedlat säkra kunskaper och egna tankar, går det enligt Bryman 

(2002) att genomföra intervjuerna ännu en gång och få samma svar. Om man märker osäkerhet 

eller om informationen inte är korrekt i jämförelse med andra källor, är det intervjupersonen 

säger inte tillförlitligt. När man granskar detta är det även viktigt att värdera frågorna och få en 

förståelse för om de är formulerade på ett lämpligt sätt. Alltså om frågorna leder till att det man 

avser att få svar på framkommer under intervjun och att det är relevant i förhållande till vilket 

syfte man har med undersökningen. Svaren styrks av att man har olika källor och att flera 

intervjupersoner drar åt samma håll (Bryman, 2002). Däremot kunde inga generella slutsatser 

dras i vår undersökning. Vi kunde inte framställa svaren från de sex förskollärarna som något 

varje förskollärare skulle ha svarat. Intervjuerna blev istället personliga och genom att ha en 

tillåtande miljö som är välkänd och trygg gjorde att de kände sig bekväma i sin situation. Då 

var det lättare för dem att öppna sig och berätta om sina åsikter och tankar (Bryman, 2002). 

4.2 Analysmetod 

Sammanställning av material från intervjupersonerna gjordes genom att de inspelade 

intervjuerna avlyssnades och skrevs ner, ord för ord. Kvale (1997) menar att man genom att 

läsa den transkriberade texten kan man få översikt på intervjuernas helhet och det ger även 
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möjlighet till att se delar av texten och gå djupare in i den. Bearbetning och sortering av svaren 

gjordes och Bryman (2002) menar att genom gruppering till olika områden, variationer och 

olikheter av vad intervjupersonerna tog upp under intervjuerna förtydligas då analys sker. För 

att kunna belysa svaren på det sätt intervjupersonerna ansåg korrekt diskuterades och 

analyserades materialet, både i sin helhet och i delar. För att resultatet ska bli tydligare skriver 

Kvale (1997) att man kan dela in intervjupersonernas svar beroende av innehåll. Kvantifiering 

görs för att se hur många som svarat på liknande sätt och för att påvisa att resultaten är 

trovärdiga (Kvale, 1997). 
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5 Resultat 

Vårt resultat presenterar vi utefter våra frågeställningar. Detta gör vi för att förtydliga skillnader 

mellan respondenternas svar och för att lätt se vad de svarat. Det vi tar upp i texten förstärks 

med hjälp av citat. Vem av förskollärarna som har sagt vad, markerar vi med hjälp av 

bokstäverna A-F. Vi markerar med // då vi visar att det inte är sammanhängande meningar utan 

vi har tagit bort delar av citat. Svaren på våra frågeställningar i intervjuguiden ledde till att vi 

kunde gruppera svaren efter följande underrubriker.  

5.1 Förskollärares syfte med rörelse 

Syften som förskollärarna anser finnas för barnens lärande inom rörelse är varierande. De har 

svarat allt ifrån att barnen får röra sig i samband med annat lärande inom verksamheten till att 

de genom att ha rört på sig sedan kan koncentrera sig under längre tid vid stillasittande arbete.  

De tappar koncentrationen fort och de behöver alltså upp och 

röra på sig. Så att de faktiskt får bli av med lite energi som de 

nog har lite lagrat (B). 

Några menar att genom rörelse får barnen ny energi och frisk luft vid utevistelsen och det gör 

att de sedan kan fokusera på stillasittande arbetsuppgifter. Flertalet av intervjupersonerna 

använder dock rörelse i syftet att tillsammans uppleva sin kropp, ha en minnesvärd och rolig 

tid.  

De tycker det är kul att röra på sig, att man får en liten rolig tid, 

för de är ju det (A).   

Dels är det gemenskap och dels är det att de får uppleva, 

uppleva sin kropp (D).  

Det står ju i läroplanen att man ska ha ett lustfyllt lärande och 

att det ska vara roligt (F). 

Enligt en del gör en god kroppsuppfattning gör att man har en större tilltro till sig själv och 

vågar agera inför andra. Om man känner sig säker blir övningarna roligare och man utmanar sig 

själv att göra mer avancerade rörelser. 
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Dels för att de ska röra på sig är viktigt, koordinationsträning 

är det ju också (C). 

Syftet är ju bland annat att man tränar grovmotoriken (E). 

Flertalet respondenter känner sig motiverade att arbeta vidare med rörelse eftersom 

kommunens målsättning är att ha mer hälsa och rörelse. Genom att barnen själva får hitta på 

rörelseövningar utvecklas deras fantasi och kreativitet. En del ser även rörelseövningar som ett 

sätt att få barnen att träna sin kondition och på så sätt förbättra sin hälsa.  

När förskollärarna känner att ljudnivån blir för hög föredrar de att barnen har fri lek utomhus. 

Detta inger inte enbart en behagligare miljö, barnen får även frisk luft och en större yta att röra 

sig på och större ytor ger större möjligheter till att utveckla barns lek. En del har matematik 

utomhus för att barnen ska förstå att den finns överallt omkring oss och att de får röra på sig i 

samband med matematikinlärningen.  

5.2 Arbetssätt 

De förskollärare vi intervjuat använder sig av flera olika arbetssätt. Alla nämner den fria leken 

eller den ”lärande leken” som ett sätt för att få in spontan lek för barnen. Röris är en metod som 

används flitigt och liknade arbetssätt, såsom rörelsesånger och rörelseövningar finns i 

förskoleklasserna. Flera av våra intervjupersoner använder dessa metoder både inomhus och 

utomhus och varierar övningarna efter vad som är lämpligt utifrån vad barnen behöver. Ett 

exempel är att en förskollärare låter barnen komma på egna rörelseövningar att genomföra när 

de själva känner behov av det. Intervjupersonerna har olika sätt att arbeta med rörelse för 

barnen, från att ha rörelse någon gång i veckan till att ha daglig rörelse som de kopplar till 

övriga ämnesområden. 

Rörelsesånger använder jag ju mig av och även ramsor som 

man gör rörelser till. Det har ju mycket med Bornholm att göra, 

läsinlärning. Man har det i bakhuvudet hela tiden (C). 

Det är ju skillnad att gå i terräng i skogen och så. Vi har 

naturkul, matteskogen är där ute också (A). 

Vi försöker vara ute mycket på våran matematik. Det är mycket 

av rörelse, vi har matematik kopplat till rörelse (B). 
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Att använda musik är ett mycket förekommande medel för att ge barnen chans att uttrycka sig 

genom kroppsrörelser, såsom dans och drama och lekar.  Musik är något som förskollärarna 

anser vara en viktig del och som gör att barnen blir mer motiverade att röra på sig. Följande är 

ett citat om hur musiken kan påverka barnen och hur de påverkar varandra: ”hakar bara någon 

på så brukar alla hänga med” (C).  

Ja, sånglek till exempel och lite drama (D).  

Det är bollsporter och det är hopprep och ärtpåsar och 

rockringar och vad som hör till (F). 

Ibland är det att de behöver röra hela kroppen och då tar jag 

någon musiklek utifrån det och ibland är det mycket med 

fingrarna, men när vi rör oss använder vi mycket musik (E). 

Alla respondenter menar att arbete med musik och rörelse ger en varierad träning av grov- och 

finmotorik. Exempelvis så använder sig några utav fingerramsor och då tränas finmotoriken i 

fingrarna. Några berättar att de använder sig utav RÖRIS för att utveckla grovmotoriken. Några 

nämner att de arbetar utefter barnens behov och tar till vara på deras intressen och det kan göra 

att i vissa perioder har de mer rörelse och i vissa mindre. En del förskollärare använder sig av 

rörelse för barnen mestadels i idrottshallen eller på idrottslektioner och då sker inte planerad 

rörelse dagligen i verksamheten. Några andra använder sig av rörelse dagligen vid olika 

tillfällen.  

5.3 Olika förutsättningar för rörelse i verksamheten 

När det gäller rörelse i samband med undervisning har skolorna olika förutsättningar. Även om 

alla förskollärare vi intervjuat är intresserade och ser rörelse som en viktig del i lärandet för 

barnen, har rörelsen olika utrymme i verksamheten. Detta beror på olika faktorer, såsom 

möjlighet till lokal, antal barn i barngruppen, antal förskollärare och hur stort intresse som finns 

i personalgruppen och barngruppen. Flera av förskollärarna nämner att de var intresserade av 

rörelse redan innan utbildningen och de har även läst vidare. De har exempelvis fått inspiration 

av Friskis & Svettis, deras metod RÖRIS är utspridd inom kommunen.  
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Det har ju blivit lite så, är man intresserad så får man ta hand 

om det. Man tar det man tycker man är bra på, vi delar upp allt 

efter kompetens (A).  

Friskis & svettis, så de kom ut därifrån då och utbildade oss. // 

Det är ju hela tiden att man vidareutbildar sig och tänker vidare 

och får utmaningar och läser och får nya idéer och så, så det 

tycker jag att jag har utvecklats (F). 

En förskollärare beskrev hennes intresse för rörelse och sa att hon spontant använder sig av rörelse inte 

enbart då det är inplanerat i verksamheten och en orsak till att hon använder en viss metod är att hon en 

gång blev begeistrad i den. Eftersom flera av intervjupersonerna tycker rörelse är viktigt blev en 

förskollärare frustrerad över att deras idrottslektion ofta fick ge plats åt andra moment inom 

verksamheten.  

Vi försöker tänka på, slå vakt om våran idrottslektion för ibland 

så försvinner det. Det har vi ju varit med om nu. Det kom in 

väldigt många andra saker som, som gjorde att vi fick flytta på 

våran idrott och det är ju inte bra (B). 

Några nämner att det finns många strävansmål och det finns mycket som ska göras i 

förskoleklassen och rörelsen får inte alltid det utrymme i verksamheten som behövs. Oberoende 

av utrymme är det storlek på barngruppen som till stor del avgör hur mycket barnen får ut av 

arbetet med rörelse.  

Sen är vi ju lite styrda av hur många elever vi har i och med som 

nu har jag ju bara sex elever. // Sex stycken i en grupp är för 

lite, de är ingen grupp igentligen, det blir ju ingen gruppträning 

för barnen (C).  

Ofta är det så att barnen enbart har en förskollärare som håller i alla moment under dagen, så är 

det för häften av våra intervjupersoner. Intresset för vidareutbildning varierar och är avgörande 

för hur rörelsen utvecklas i verksamheten. Ekonomi och tillgång till vidareutbildningar är 

väsentliga faktorer och förutsättningar för hur förskollärare ser på rörelse och det avspeglas 

senare på hur barnen tänker kring rörelse. 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Enligt några av våra respondenter är det huvudsakliga syftet är att barnen behöver röra på sig 

för att orka sitta still medan en del har som huvudsyfte att barnen ska få rörelse i samband med 

lärandet. De som respondenterna värdesätter högst är att barnen ska få en rolig tid tillsammans 

och att motoriken är en viktig del i deras utvecklig. Alla respondenter anser att rörelselekar och 

musik är de mest uppskattade metoderna för att få in rörelse i verksamheten. Nästan alla våra 

respondenter nämner att lokaler, antal barn i barngruppen samt antal pedagoger påverkar hur 

mycket och vilken sorts rörelse de använder sig av. Pedagogernas utbildning och intresse 

nämndes också som en faktor som spelar stor roll. 
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6 Diskussion 

I resultatet framgår att förskollärarna anser rörelse som en viktig del i verksamheten även om 

variationen av arbetssätt är stor och prioriteten av stillasittande arbete är olika. Det är många 

faktorer som påverkar och man kan se att den största är förskollärarnas intresse som avspeglas 

på barnen. Oberoende av utrymme såg en del intervjupersoner möjlighet till rörelse oftare än 

andra och enligt vår uppfattning kan detta förklaras genom de har både intresse och kunskap 

inom ämnet. Även Ericsson (2005) ser fördelar med att läraren tillägnar sig goda kunskaper. 

Fokus ligger på rörelsen i förskoleklasserna och syftet med denna uppsats är att ta reda på hur 

förskollärare tänker kring rörelse och hur den blir en del i förskoleklassens verksamhet.  

6.1 Förskollärares syfte med rörelse 

Det är positivt att många ser rörelse som en metod för att lära genom att ha roligt och att de ser 

leken som en del i den dagliga rörelsen. Wolmesjö (2006) menar att känslan av hälsa och 

välbefinnande gör att lusten att lära ökar. Genom att ha rörelselekar i grupp tränas barnens 

självkänsla och trygghet i gruppen, detta är några av faktorerna som spelar in för att det ska bli 

ett lustfyllt lärande.  

Det kan vara så att motoriken är en del av rörelsen som de i sig inte nämner. De kringgår ordet 

men tar upp ämnet och vi märker att de är medvetna om motorikens betydelse, därför ser vi inte 

att deras syfte med rörelse är motorisk träning i första hand. I litteraturen som beskriver 

Bunkefloprojektet är det bevisat hur viktig motoriken är för barns utveckling inte enbart inom 

rörelse utan även inom andra områden och även Larsson (2007) bekräftar detta genom att tala 

om motorikens betydelse. Vi reagerar på att vissa förskollärare använder rörelsen oftast i det 

avseende att barnen sedan ska orka sitta still. Enligt Larsson (2007) går all energi till slut åt att 

koncentrera sig på att sitta still istället för att lära sig nya saker. 

Hur kan det vara så att förskollärare har så olika syfte med rörelse när det finns vägledning 

både från läroplanen och kommunen? Vilka förutsättningar förskollärarna har, exempelvis 

erfarenheter, ålder och utbildning påverkar deras syfte med rörelse. I våra intervjuer fick vi reda 

på att kommunens målsättning är att ha mer hälsa och rörelse. Även Rydqvist och Winroth 

(2003) menar att det är viktigt att samhället vägleder och att varje individ tar sitt ansvar för att 

se hälsa och rörelse som en självklarhet i livet. Det fick oss att fundera kring om förskollärarna 

har rörelse därför att kommunen säger så eller för att de anser att det är en viktig del i 
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undervisningen och i barns utveckling och lärande. Våra intervjupersoner tycker att 

kommunens målsättning var värd att ta upp. Detta uppkom under intervjun men vi ser inte det 

som att deras tankar är helt styrda av vad kommunen säger. Vi fick intrycket av att de blir mer 

peppade att arbeta med rörelse. 

6.2 Arbetssätt 

Arbetet med rörelse för barnen har förskollärarna lagt upp på olika sätt. Rörelsen förekommer 

oftare om den blir en del i andra ämnesområden och då respondenterna låter rörelsen bli ett 

naturligt inslag i verksamhen. Enligt Lpo 94 så är leken ett naturligt inslag i förskolans och 

förskoleklassens verksamhet och genom leken upplever barnet ett lustfyllt lärande. Genom att 

använda vissa rörelseövningar blir förskoleklassen inte enbart en förberedelse inför skolan utan 

en egen verksamhet som får in rörelsen på ett lustfyllt sätt. Detta istället för att förbereda 

barnen för skolan genom att till exempel låta dem använda läroböcker och använda sig av 

skolans tider med raster. Det finns många tendenser till skola i de undersökta förskoleklasserna. 

Efter att ha läst skolverkets rapport 201 (2001) har vi fått uppfattningen om att det de beskriver 

stämmer i praktiken för vissa av de undersökta förskoleklasserna. De har mestadels tagit sitt 

arbetssätt från skolans pedagogik. Ska förskoleklassernas verksamhet vara en lång förberedelse 

till skolan? 

6.3 Olika förutsättningar för rörelse i verksamheten 

Vissa har tillgång till idrottshall och flera olika rum medan andra bara har ett rum att tillgå. 

Detta göra att begränsade ytor drar ner engagemang hos förskolläraren därför att det känns 

krångligt att dra igång en lek eller liknande i ett trångt utrymme. Hur kan det finnas så stora 

skillnader i vilka förutsättningar de olika förskoleklasserna har inom Kommunen? Vi anser 

dock att man kan ha rörelse oberoende av ekonomi och tillgång till lokal. En del tar tillvara på 

olika kompetenser i arbetslaget så att barnen ska få den inspirationskälla de behöver för att bli 

motiverade att röra på sig. Men denna möjlighet har inte alla, utan flertalet av våra 

intervjupersoner har själva hand om alla moment med barngruppen. En del förskollärare 

berättar även att barnens behov styr hur ofta de har rörelse. I och med att motoriken är en viktig 

del i barns utveckling ser vi att barn är i behov av regelbunden rörelse oavsett om de leker 

lugnt. Feldtman (1998) skriver att människan utvecklas kring två rörelseaxlar i kroppen, vi 

utvecklas från mittpunkten och därför utvecklas finmotoriken i fingrarna bland det sista. Alltså 

är det nödvändigt att träna grovmotoriken innan finmotoriken kan utvecklas till fullo.  
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6.4 Avslutning 

Efter vår undersökning drar vi slutsatsen att rörelse är viktigt för barnen. Fler frågor kring 

förskoleklassens verksamhet har dykt upp under arbetets gång och om vi har fått en djupare 

insikt om hur vi vill arbeta med rörelse.  I nuläget ligger förskoleklassen under Lpo94 på grund 

av reformen av förskoleklassen 1998. Tanken med reformen är att förskolans och skolans 

pedagogik ska närma sig varandra. Under intervjuerna får vi intrycket av att dessa 

förskoleklassers verksamhet på flera sätt lutar mer åt skolans håll än åt förskolans. Hur kommer 

det sig att det ser ut så här? Är det svårt för förskollärare att stå emot skolans pedagogik? Vår 

önskan är att förskoleklassen ska fokusera mer på förskolans pedagogik än vad den gör idag. 

Detta för att kunna sträva efter att behålla det lustfyllda lärandet med lek och rörelse i större 

utsträckning.  

6.5 Metoddiskussion 

Den kommun vi valt ligger avståndsmässigt nära oss och eftersom vi vill intervjua förskollärare 

spelar val av kommun ingen större roll. De enda kriterier som finns är att de ska arbeta inom 

förskoleklass. Eftersom det finns få förskollärare som arbetar inom förskoleklassen är även här 

bekvämlighetsurval det bästa sättet att finna intervjupersoner.  

Det finns både för- och nackdelar med en personlig intervju där respondenterna får uttrycka 

egna erfarenheter och kunskaper. Det kan vara svårt att tala om brister i sitt arbete och man vill 

istället framstå som en god pedagog. I och med att vi inte innan intervjun gick ut med vilket 

område vi skulle belysa fanns ingen möjlighet till föreberedelse. Svaren kommer direkt från 

hjärtat och inga inplanerade formuleringar finns. Detta gjorde att intervjupersonerna enligt vår 

uppfattning känns ärliga och tillförlitliga. Vid en liknande studie skulle vi välja samma strategi 

eftersom man genom kvalitativ intervju får en djupare förståelse för intervjupersonernas tankar 

och åsikter. 

Vid första anblicken av transkriberingen kunde vi inte utläsa fullt så mycket som efter att ha 

använt sig av kvalitativ analysmetod. Genom att reflektera över varje mening får man en 

djupare förståelse för vad intervjupersonerna menar med det som sagts. Även diskussioner 

kring våra uppfattningar och av helhetsintrycket på plats har gett en större insikt om hur arbetet 

fortskrider och vilka skillnader det finns inom kommunen.  
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6.6 Fortsatta studier 

Vid fortsatta studier skulle det vara intressant att ta reda på mer om hur det ser ut i hela landet 

när det gäller rörelse. Hur ser det ut om man jämför förskollärare med olika utbildning, 

exempelvis någon med extra kompetens inom idrottsämnet. Är det stora skillnader mellan olika 

delar i landet? För att bredda studien kan man undersöka hur det ser ut i övriga Europa eller 

världen. Hur man arbetar med rörelse påverkas av ålder på barnen/eleverna och studien får 

troligtvis en annan vändning om man intervjuar lärare i stället för förskollärare och om barnen 

är äldre. Man kan även fokusera mer på barnen och intervjua dem om hur de ser på rörelse. 

Något annat som skulle vara intressant att göra en ny studie av är förskoleklassens reform som 

startade 1998. Då för att jämföra skolans arbetssätt med förskolans och granska hur stor plats 

rörelsen har i de två verksamheterna. Om förskoleklassen skulle ligga i förskolans lokaler, hur 

skulle verksamheten vara upplagd då? 
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7.1 Muntlig kommunikation 

Larsson, Monica. (2007). Muntlig källa. 2007-11-29.



  Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

• Kan du ge exempel på rörelseövningar du har gjort med barnen? Hur gick det? Varför? 

• Vilket syfte har du med dessa rörelseövningar?  

• Vad har fått dig att tänka så? Vad utgår du ifrån? Läroplanen, utbildning, förebilder… 

• Kommer du på något specifikt du lärde dig under utbildningen om barns rörelse? Hur 

har du använt det under lektionerna?  

• Har du förändrat ditt tankesätt under tiden du arbetat? Hur? Varför?  

• Hur ofta sitter barnen och arbetar vid bänkarna? 

• Hur ofta får barnen möjlighet till rörelse inom undervisningen?  

• Hur ofta/långa raster har barnen? 

• Avbryter du lek för att exempelvis gå ut på rast och ha samling?  

 
 

 


