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Vårt syfte med detta arbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om rörelse för barn i 

förskola och förskoleklass. Vi har valt att använda följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar förskollärarna betydelsen av rörelse för barn i förskola och förskoleklass? 

• Hur uppmuntras barnen i förskola och i förskoleklass till rörelse av förskollärarna? 

Vi använde oss av sex stycken kvalitativa intervjuer med förskollärare och kommer utifrån 

dessa skildra deras uppfattningar i olika beskrivningskategorier. Uljens (1989) skriver att 

beskrivningskategorier används i fenomenografi för att beteckna och sammanföra kvalitativt 

skilda uppfattningar som en grupp individer har av samma fenomen. De kategorier som 

framkom kring hur förskollärarna uppfattar rörelse för barn var utförande, hinder och påverkan.   

Resultatet visar att förskollärarna utför planerad rörelse i förskola och förskoleklass, men svaren 

skiljer sig en del åt. Det finns en som nästan aldrig har det, till dem som har det minst en gång i 

veckan. Alla förskollärare ansåg att barnen påverkas av rörelse på ett eller annat sätt. De tyckte 

lika och syftade på att barnen bland annat sover bättre, blir piggare och gladare. 

Respondenterna menar att det finns vissa hinder till rörelse för barn i förskola och förskoleklass. 

Någon hade köpstopp som innebar att det inte fanns pengar till att köpa in redskap, medan 

andra hade ont om utrymme.  
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1  INLEDNING 

Vi är två blivande förskollärare som läser sista terminen på högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Båda har läst specialiseringen idrott, lek och hälsa under 

utbildningen och har upptäckt samt fått djupare kunskaper kring hur stort rörelsebehov barn 

har. Genom intervjuer med sex förskollärare vill vi ta reda på förskollärares uppfattningar om 

rörelse för barn.  

Det som pedagoger måste sträva efter är att hjälpa barnen till ett välbefinnande. Barnen vistas 

en stor del av dagen på förskolan, vilket betyder att det är där barnens rörelsebehov bör 

tillgodoses. Vi som pedagoger ska ta vårt ansvar och bidra till rörelse i förskolan, men också 

vara delaktiga och stödja barnen i deras rörelse. Grindberg och Langlo Jagtøien (2001) menar 

att som ledare för en aktivitet måste man försöka stödja barnen så de utvecklar en positiv 

inställning till sig själv. Barnen bör dessutom få möjlighet till att ta initiativ, delta i beslut och 

uppleva att de lyckas.   

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett pedagoger som dessvärre tycks vara 

mindre engagerade i barns rörelse. Detta är givetvis tråkigt men alla har olika intressen och 

vissa kanske brinner mer för barns rörelse än andra. Kanske de som arbetar inom 

förskoleverksamheten bör bli mer uppmärksammade på att mindre rörelse för barn kan bli ett 

problem. På några av VFU: erna har det uppmärksammats från oss båda att barnen tycks bli 

trötta, omotiverade och tappa orken/lusten till att leka om de inte får vara ute och röra på sig 

eller om de inte blir inspirerade till någon slags aktivitet av pedagogerna. Detta ses av oss som 

ett problem, och för att hindra att det uppstår sådana kanske pedagogerna kan ha mer planerad 

rörelse för barnen? Att som pedagog planera in någon form av rörelse och sedan delta i 

eventuella aktiviteter skulle kunna vara ett alternativ till att hindra de problem som enligt oss 

kan uppstå. Pedagogerna behöver inte alltid vara delaktiga i rörelsen, men att de bara finns där 

för att stötta och hjälpa barnen skulle upplevas som betydelsefullt i våra ögon. Kanske är det 

vårt ansvar mot barnen att i alla fall försöka införa mer rörelse. Mer rörelse skulle vara bra då 

de är i behov av det av många olika anledningar. Inte minst då det kommer till den motoriska 

utvecklingen, men också deras välbefinnande och hälsa.  
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Arbetet kommer att genomsyras av begreppet rörelse, men även planerad rörelse nämns. Vår 

tolkning av begreppet rörelse i detta arbete utgår från barnen då aktiviteter genomförs där de 

använder sin kropp, exempel på detta kan vara; springa, cykla eller dansa. Begreppet planerad 

rörelse tolkas av oss som aktiviteter som är planerade i förväg av pedagoger, det vill säga 

sådana som de tagit sig tid att planera in. Exempel på aktiviteter som skulle kunna vara 

planerade i förväg är; rörelselekar, danser, gymnastik.    
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning och litteratur som är relevant för undersökningen 

samt de styrdokument som avser verksamheten. 

2.1 Det stillasittande samhället 

Övervikt hos barn ökar. Det beror på att våra matvanor och  
vår livsstil har förändrats. Vi rör oss mindre. Barn sitter stilla  
framför TV: n och datorn. (Ellneby, 2003, s.30) 

Fysisk aktivitet är en betydande skyddsfaktor mot ohälsa menar Danielsson, Auoja, Sandberg 

och Jonsson (2001). Mot denna bakgrund är det därför oroväckande att den fysiska aktiviteten 

har minskat under de senaste decennierna. Av allt att döma ger daglig fysisk aktivitet det 

bästa skyddet mot ohälsa, som i sin tur kräver tillgång till rörelseintensiva miljöer både i 

förskolan och på fritiden. Vidare menar Danielsson et al. att barn och ungdomar måste 

uppmuntras till en positiv inställning till fysisk aktivitet och rörelse. De bör erbjudas dagliga 

och för dem lockande aktiviteter inom förskolan. I förskolan bör också barnen få inspiration 

till rörelse och lek, detta både inomhus och utomhus då det är en betydelsefull del i den totala 

läroprocessen. 

Strandell och Bergendahl (2002) menar att samhällsutvecklingen blivit mer inriktad på att 

göra det lättare för dagens individer. Vardagen har en viss tendens att bli mer fysiskt bekväm, 

vi rör oss helt enkelt mindre. Den självklara rörelseträningen förr i tiden var inte resultatet av 

en skapad teori utan en naturlig del av livet. I dag är exempelvis bilen, mobilen och TV: n en 

naturlig del av livet för många.  

Å. Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (1998) skriver att hälsa och 

rörelseberedskap är en viktig grund för en bra livskunskap, oavsett var du växer upp. Denna 

möjlighet för utveckling och inlärning får inte utelämnas i det stillasittande samhälle som 

råder nu utan den måste börja så tidigt som möjligt.  

Nordlund, Rolander och Larsson (2006) menar att under sin dag i förskolan möter barnet en 

mängd olika miljöer och händelser som ger erfarenheter och som kommer att betyda mycket 

för deras hälsa och välbefinnande. 
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Gavin, Dowshen och Izenberg (2005) hävdar att genom att äta ordentligt och leka mycket har 

barn mellan tre och fem år alla möjligheter till att inte bli överviktiga. Enligt Misvær (2007) 

blir barn som äter onyttig mat mindre aktiva och har då lättare för att bli feta. Överviktiga 

barn måste få hjälp med att äta sund mat i lagom stora portioner vid regelbundna mattider. 

Dessutom måste de röra på sig mer, gärna i aktiviteter tillsammans med föräldrarna. Enligt 

Jansson och Danielsson (2003) måste barn som är överviktiga få hjälp av sina föräldrar att 

välja rätt mat och fysisk aktivitet framför stillasittande aktiviteter. I en tidningsartikel som 

Haverdahl skrivit påverkas självkänslan hos barn som är överviktiga, risken är också stor till 

att de blir mobbade och deprimerade (Svenska Dagbladet, 060223). 

Enligt Wilhelmsson (2005) är det för ett växande barn i hög grad viktigt med lek och motion. 

Fysisk rörelse är ett måste för den kroppsliga och känslomässiga hälsan. Daglig motion har 

stor betydelse för immunförsvaret, hjärt – och kärlsystem samt kroppens alla viktiga 

funktioner. Det är också nyckeln till att mota fetma och dess följdsjukdomar.  

2.1.1 Föräldrars bidrag till barns rörelse 

Föräldrar har en synnerligen viktig roll som ansvariga för att se till att barnen rör på sig, du 

kan som förälder vara en förebild genom att motionera och sporta själv. Att begränsa tiden för 

TV tittande hemma är ett annat exempel, du kan även som förälder se till att barnen är ute och 

leker i stället för att sitta inne. Om det är möjligt kan föräldrar också låta barnen få gå eller 

cykla till förskolan (Wilhelmsson, 2005).  

Enligt Janson och Danielsson (2003) lever de vuxna med små marginaler. De sätter sina barn i 

bilen för att sedan släppa av dem vid förskolan på väg till jobbet, sedan fortsätter de själva i 

bilen fast de i själva verket skulle kunna åka kollektivt eller cykla. Vuxna är i dagens 

samhälle så pass stressade att de inte hinner med allt de ska uträtta.  

2.1.2 Pedagogers bidrag till barns rörelse 

Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) menar att pedagoger kan arbeta strukturerat 

med rörelsestunder samt stimulera till rörelse i den fria leken. I den fria leken kan pedagoger 

skapa goda förutsättningar genom en sund miljö, både fysiskt och psykiskt. Mellberg (1993) 

menar att vuxna måste finnas bredvid barnen för att bekräfta och stödja deras lek, och de 

vuxnas sysslor eller andra barns lek inspirerar barnen till nya rörelser.  
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Barnen tittar på hur andra gör, provar, tittar igen, innan de försöker på nytt. Att vara med 

barnen, att iaktta deras lek eller leka med dem gör att relationen växer mellan barnen och 

pedagogen. Barnen känner trygghet genom att ha vuxna som finns till hands, och som hjälper 

och stödjer dem i deras lek.      

Grindberg och Langlo Jagtøien (2001) skriver att som vuxen och pedagog är det viktigt att 

låta barnen utvecklas i sina egna tempon och även inse att det är viktigt för barnen att kunna 

kontrollera grundläggande rörelser. Genom rörelseerfarenheter läggs grunden för att barnen 

bland annat skall:  

• utveckla en positiv kroppsuppfattning 

• kunna delta i alla former av lek 

• kunna sitta stilla under en längre tid 

• kunna tänka abstrakt 

2.2 Barns behov av rörelse 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2001) menar att det är förskolans ansvar att ge barnen 

tillfällen till fysisk aktivitet. Detta är en följd av att barn är i behov av rörelse, och att 

pedagoger blir mer uppmärksammade på hur viktig en omfattande rörelseerfarenhet är för 

barns totala utveckling. Mellberg (1993) hävdar att barn har ett behov av att röra sig och de 

tycks finna upptäckarglädje i att röra sig samt att de blir glada av aktivitet. Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2001) skriver att arbete med fysisk fostran i förskolan har som huvuduppgift 

att ansvara för barns behov av att röra på sig tillgodoses. Detta görs skickligast genom att se 

till så barnen får positiva upplevelser av att vara fysiskt aktiva varje dag. Detta kräver att 

förskollärare har kunskap om följande:  

• barns fysiska utveckling och växande 

• barns motoriska utvecklingsgång 

• sinnenas betydelse för rörelse  

• integrering av sinnena och motoriken 

• samband mellan motorik och lärande  
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Enligt Gavin, Dowshen och Izenberg (2005) har barn i tre – fem års ålder ett behov av att röra 

på sig. För att tillgodose sig detta behov kan barnen tillsammans med pedagoger hitta på 

många roliga saker. Inomhus kan de exempelvis göra en barnvänlig hinderbana eller gå på 

skattjakt. Utomhus kan pedagoger tillsammans med barnen bland annat plantera en rabatt 

eller liknande.  

  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,  
  koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för  
  vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.   
  (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 13)    

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att barn genom rörelse får 

erfarenheter och utvecklar en förståelse för hur de själva kan göra världen till ett fint ställe att 

vara på. Barnens erfarenheter måste därför respekteras och tas hänsyn till då det skapas 

situationer för att de ska få tid och rum till lek. Förskolan är tvungen att också ge barnen 

möjligheter till att varje dag vara fysiskt aktiva på ett eller annat sätt, detta för att de ska 

kunna utvecklas och trivas. Å. Huitfeldt et al. (1998) hävdar att rörelsen är ett naturligt sätt att 

utvecklas på både fysiskt och psykiskt så som socialt.   

2.2.1 Motorik 

Det ursprungliga begreppet motorik kallades från början rörelser och inte motorik 

(Sigmundsson och Vorland Pedersen, 2004). Motorik kan även omfattas av hur människans 

rörelser utvecklas och lärs in (Ericsson, 2005).  

Danielsson et al. (2001) menar att barnen utvecklar kroppsmedvetenhet genom att lära sig de 

grundläggande rörelsemönstren som exempelvis att gå, springa, hoppa och kasta. Barns 

motorik och intellektuella förmåga är gemensamt beroende av varandra. Granberg (1994) 

menar att barns utveckling från ett till sex år karakteriseras av en ständig övning i att hålla sin 

kropp i balans, att förstå sin omgivning och att automatisera sina rörelser. Med kroppen som 

verktyg söker barnet kunskap om sig själv och sitt förhållande till omgivningen. Ellneby 

(2003) anser att barnen använder utemiljön för att utveckla ett rörelsemönster och sina sinnen, 

och de som är aktiva lär sig bättre och mer. Barn som vistas mycket i naturen har starkare 

händer, armar och ben och väsentligt bättre balans än barn som sällan får röra sig fritt i skog 

och mark. I naturen använder och tränar barn alla muskelgrupper. 

Gavin et al. (2005) menar att en balanserad kost ger barnet tillräckligt med näringsämnen för 

att växa och utvecklas normalt. Fysiska aktiviteter hjälper barnen att utveckla muskelstyrka 

och uthållighet, och främjar också den motoriska utvecklingen.  
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Grovmotoriken utvecklas före och parallellt med finmotoriken skriver Å. Huitfeldt et al. 

(1998). Grovmotorik är rörelser där stora muskelgrupper är involverade som exempelvis 

krypa, gå och balansera. De bästa möjligheterna till grovmotoriska aktiviteter finns utomhus. 

En annan möjlighet till motorisk träning är gymnastiksalen, den erbjuder stor golvyta och 

redskap där man kan träna, springa, hoppa och klättra (Sandborgh – Holmdahl och Stening, 

1993). De grovmotoriska grundrörelser som utvecklas under förskoleåldern är att balansera, 

stödja, åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, klättra, hänga samt kasta och fånga skriver 

Danielsson et al. (2001).     

Automatisering av de grovmotoriska vardagsrörelserna, det vill säga förmågan att kunna 

utföra dessa utan att vara medveten om dem är ett förlopp som pågår under hela utvecklingen 

och i viss mån hela livet (Sandborgh – Holmdahl och Stening, 1993).   

Finmotorik avser ögonens, talorganens och händernas utveckling. Barnet kontrollerar rörelser 

med de stora muskelgrupperna först och de grovmotoriska färdigheterna har betydelse för 

finmotoriken (Mellberg, 1993). Finmotorik är också de finare och mer begränsade rörelser 

som krävs när man ska greppa, sy, skriva och göra andra krävande handlingar med händerna. 

Rörelser med munnen och ögonen räknas också till finmotoriken (Grindberg och Langlo 

Jagtøien, 2001). 

Barn mår bra av att vara ute och röra på sig varje dag.  
Genom fysisk aktivitet utvecklar barn en självkänsla.  
(Ellneby, 2003, s. 37) 

Barnets jag- utveckling bygger delvis på dess rörelseförmåga. Ett barn som känner sig trygg i 

sin egen kropp har ofta ett bättre självförtroende än de som är osäkra i sin grovmotorik menar 

Danielsson et al. (2001). När en femåring klarar av att cykla på en tvåhjuling för första 

gången förstås betydelsen av att kontrollera en aktivitet och det är viktigt för ett barns 

självkänsla hävdar Misvær (2007). 
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2.2.2  Rörelsemiljö i förskolan 

Sandborgh – Holmdahl och Stening (1993) menar att leken och rörelsen i en positiv och 

accepterande miljö kan bidra till att barnen skapar en bekräftande bild av sig själv. Om barn 

lär sig att bättre behärska sin kropp stärks självförtroendet hos dem. Rörelseträning kan bidra 

till en bättre självkänsla under förutsättning att ledaren är medveten, lyhörd, stödjande och 

stimulerande. Grindberg och Langlo Jagtøien (2001) skriver att det i förskolan finns 

möjligheter till rörelse både inomhus och utomhus. På utelekplatsen finns det ofta 

konstruktioner som inspirerar barnen till att klättra, hänga, åka rutschkana och balansera. Där 

finns också möjligheter till att bland annat springa, hoppa, kasta, gunga, cykla. Inomhus är det 

naturligt att hålla på med aktiviteter som kräver mindre utrymme som att exempelvis dansa, 

slå kullerbytta, krypa över och under hinder.  

Enligt Nordlund, Rolander och Larsson (2006) kan miljön inomhus på en förskola ofta 

anpassas så att den ger barnen fler tillfällen till rörelse. Bland annat på så vis att barnen kan få 

hämta, lämna, visa, städa undan, sätta upp och ta ned saker vid lek. Danielsson, Auoja, 

Sandberg och Jonsson (2001) menar att det som bör strävas efter är att väva in tillfällen till 

rörelse, att skapa en medvetenhet om hur man kan utnyttja förskolans miljö för att på bästa 

sätt få fart på barns rörelseutveckling. Vidare menar Danilsson et al. att en miljö som 

stimulerar till skapande verksamhet och utvecklande lek leder till att barnen leker allt fler 

blandade lekar. I en miljö där material, regler och rutiner är ett hinder för lek och skapande 

verksamhet kommer barnen att satsa på mer temporära aktiviteter som då även har låg 

motorisk aktivitetsgrad. Personalen på en förskola måste därför se till att miljön är stödjande. 

Förskolans verksamhet skall präglas av en miljö som skall  
vara öppen, innehållsrik och inbjudande.  
(Utbildningsdepartementet, 2001, s.12) 

För att gynna leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet krävs miljöer som uppmuntrar 

barnen till att utforska sin omvärld. Både inom – och utomhus måste det finnas miljöer som 

inspirerar barn till både möjligheter och utmaningar på deras egen nivå menar Danielsson et 

al. (2001). 
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2.3 Rörelselek 

I leken lär barnet känna sin kropp och blir där bekräftat och har roligt (Mellberg, 1993). Barn 

som får uttryck för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerade och motiverade till 

inlärning. Genom leken utvecklar de alla sina sinnen och tankeverksamheten, dessutom 

förstärks deras kunskaper skriver Danielsson et al. (2001). Benstommen stärks genom rörelse 

och lek, muskelkraften ökas, uthålligheten utvecklas samt balansen och 

koordinationsförmågan förbättras (Ericsson, 2005).  

Inom förskolan blir stora kroppsrörelser en del av barnens lek. En studie visar att barn i 

åldrarna fyra till sex år flyttar sig eller byter kroppsställning cirka 100 gånger under lek på 45 

minuter (Nordlund, Rolander och Larsson, 2004). Barnet leker inte för att utvecklas, utan det 

är leken som utvecklar barnet. I leken får barnet använda alla sinnen. Barn ska ha lust och ett 

glatt rörelsebehov hävdar Ellneby (2003).  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet  
och sin lust samt förmåga att leka och lära.  
(Utbildningsdepartementet, 2001, s.12) 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2001) menar att leken ger utrymme för fantasi och skapande 

– ingenting är omöjligt. Leken låter även barnen prova sina fysiska färdigheter och sitt 

uppträdande mot varandra. Att leka är dessutom att vara aktiv både fysiskt och psykiskt. 

Mellberg (1993) menar att i rörelseleken kan barnet utifrån förmåga och förhoppningar 

exempelvis imitera andras sätt att röra sig eller vara. Barn har ett behov av att röra sig och de 

tycks finna upptäckarglädje i att röra sig samt att de blir glada av aktivitet. 

Vidare menar Mellberg att det ibland händer att vuxna är för snabba med att hindra barnens 

rörelseflöde. Ofta används uttryck som ”spring inte runt sådär – kom ner, du kan slå dig – sitt 

still” och så vidare. Med dessa uppmaningar hindras barnen oavbrutet från att uppleva 

omvärlden. Driften till rörelse är stark och motas barnen från denna så hindras inte bara den 

motoriska utvecklingen, utan även övrig utveckling som sker i samspel med denna. 

I rörelseleken utvecklas enligt Mellberg (1993) bland annat: 

• medvetenhet om den egna kroppen 

• rörelsesäkerhet 

• god fysisk 

• rörelsefantasi 

• förmåga att lösa rörelseproblem 

• glädje över de egna motoriska färdigheterna och att leka med andra 
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3 SYFTE 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om rörelse för barn i 

förskola och förskoleklass. Vi har valt att använda följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar förskollärarna betydelsen av rörelse för barn i förskola och 

förskoleklass? 

• Hur uppmuntras barnen i förskola och i förskoleklass till rörelse av förskollärarna? 
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4 METOD 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för den teknik som användes i vår undersökning. 

Därefter följer urval, hur intervjuerna genomfördes, etik, trovärdighet för att sedan avslutas 

med analys av intervjuer. 

Intervjuer valdes därför att det är bästa sättet att få veta vad de som intervjuas själva tycker 

och hur de ser på saker och ting. Eftersom undersökningen söker förskollärares uppfattningar 

om rörelse för barn i förskola samt i förskoleklass fås resultatet lämpligast genom kvalitativa 

intervjuer. Bryman (2006) skriver att kvalitativa intervjuer riktar sig mot den intervjuandes 

åsikter, och frågorna behöver inte följa något speciellt schema utan kan anpassas och ändras 

utifrån svaren som fås vid intervjun. Vid kvalitativa intervjuer väljs de undersökningspersoner 

ut som man vill intervjua.  

Enligt Kvale (1997) byggs kunskap upp i den kvalitativa intervjun, det rör sig om ett samspel, 

om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett gemensamt ämne. Den 

stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. Det finns ingen standarteknik och 

inga regler för en intervjuundersökning. I den kvalitativa intervjun skapas kunskap i mötet 

mellan intervjuarens och intervjupersonens synpunkter. En kvalitativ intervjustudie är också 

lämplig att använda för att tolka och beskriva uppfattningar av ett fenomen. 

4.1 Urval 

I undersökningen ingår sex förskollärare, dessa arbetar på förskolor respektive i 

förskoleklasser i en kommun i södra Sverige. Två stycken av förskollärarna arbetar med barn 

i åldrarna ett till tre år, två stycken med åldrarna tre till fem år samt övriga två med sexåringar 

i förskoleklass. De intervjuade är alla kvinnor och åldern på förskollärarna sträcker sig mellan 

29- och 51 år. Alla intervjuade är kvinnor då det tyvärr inte arbetar någon manlig 

förskollärare i denna kommun. För att öka trovärdigheten har intervjuerna skett med 

förskollärare som har både kortare och längre erfarenheter. 
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4.2 Genomförande 

Intervjufrågorna utarbetades (se bilaga 1) med arbetets syfte som underlag. Då intervjuerna 

genomfördes var frågorna nedskrivna på papper och togs i tur och ordning med reservation 

för eventuella följdfrågor.  

Undersökningen inleddes med att vi personligen besökte var och en av de sex förskollärarna. 

De informerades då om att frågorna skulle handla om rörelse för barn och ingå i vårt 

examensarbete. För tillförlitligheten fick respondenterna inte se intervjufrågorna innan. De 

intervjuade meddelades om att samtalen skulle spelas in och samtliga godtog detta. Både 

mobiltelefon och anteckningar användes under intervjuerna då vi kände att det var säkrast av 

den orsaken att alla inte pratar lika högt och tydligt. Bryman (2006) skriver att intervjuer bör 

spelas in på inspelningsutrustning för att sedan omskrivas om så skulle behövas.  

Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö på vartdera stället, detta för att den intervjuade 

skulle känna sig avslappnad. Vid intervjutillfällena var båda intervjuarna närvarande och var 

så även vid första besöket. Fyra av intervjuerna ägde rum i personalrummen på de olika 

förskolorna. Övriga två förskollärare önskade att få sitta på sin avdelning och det mötte inga 

hinder från vår sida. Vid intervjutillfällena fanns barnen inte närvarande. Alla förskollärare 

intervjuades var för sig och varje intervju tog ungefär 15 - 20 minuter. Intervjuerna pågick 

under en och en halv vecka. Vid intervjuerna blev vi väl bemötta och fick intrycket av 

förskollärarna att de tyckte det var roligt att ha oss där.   

4.3 Etik 

Alla personer som deltagit i undersökningen har informerats om arbetets syfte och innehåll, 

samt att de uppgifter som framkommit enbart kommer att användas i vår undersökning. För 

att skydda de intervjuades anonymitet har fingerade namn använts. I undersökningen nämns 

heller inte kommunen vid namn. Bryman (2006) skriver att de som genomför en 

undersökning ska informera berörda personer om undersökningens syfte och innehåll. 

Dessutom ska de tillfrågade själva kunna bestämma över sin medverkan. Enligt Kvale (1997) 

är det viktigt vid redovisning av intervjuer att skydda undersökningspersonernas privatliv 

genom att förändra namn och identifierande drag.  

 



 13

4.4 Trovärdighet 

Vi har i vår undersökning intervjuat sex stycken förskollärare och är medvetna om att hade 

vårt urval varit större skulle underlaget ha blivit bredare och mer tillförlitligt. Eftersom endast 

sex stycken har intervjuats kan inte några allmänna slutsatser dras. Men resultatet bör ändå ge 

kunskap kring förskollärarnas uppfattningar om rörelse för barn.  

4.5 Analys  

Efter att ha genomfört intervjuerna lyssnades dessa av för att sedan skrivas ned på datorn, 

samt kompletterades med de anteckningar som skrivits. När materialet sedan var nedskrivet 

och det fanns en text att utgå från började arbetet med att analysera. Analysen inleddes med 

att vi tillsammans lade ut alla intervjusvaren på golvet. Sedan söktes upprepade svar, liknande 

reflektioner, skillnader eller samband mellan dem. Då vi funnit detta placerades de in i olika 

högar. Varje hög bestod av förskollärarnas skilda uppfattningar kring undersökningens 

sammanhängande ämne, nämligen rörelse. Slutligen kontrollerades högarna en sista gång för 

att kontrollera så det som stod där var överensstämmande, vi fann att de var detta, och 

sammanlagt bildades tre kategorier som ansågs relevanta för undersökningen. Dessa tre 

kategorier tar upp svar från förskollärarnas uppfattningar om rörelse för barn i förskola och 

förskoleklass. I resultatet redovisas sedan de tre kategorierna, detta både i tabellform och 

löpande text.  

Utifrån intervjuerna som utförts skildras förskollärarnas uppfattningar i olika 

beskrivningskategorier. Uljens (1989) skriver att beskrivningskategorier används i 

fenomenografi för att beteckna och sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp 

individer har av samma fenomen.   

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats. Med kvalitativ menas att skapa eller 

beskriva något meningsinnehåll. Det meningsinnehåll man intresserar sig för är människors 

uppfattningar av olika aspekter på omvärlden. Det som beskrivs, analyseras, tolkas och 

försöks förstå är alltså människors uppfattningar (Uljens, 1989). Fenomenografi fokuserar på 

människors upplevelse, uppfattning och erfarande (Stensmo, 2002). 
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Avsikten med fenomenografiska studier är att beskriva den variation av uppfattningar som en 

bestämd population representerar beträffande något fenomen i sin omvärld skriver Uljens 

(1989).  Fenomenografin syftar till att avslöja kvalitativt skilda sätt att erfara olika fenomen. 

Inom fenomenografin används kategorier som beskriver skiljda uppfattningar som en grupp 

individer har av samma fenomen (Marton och Booth, 2000). Dessa olika uppfattningar 

kategoriseras och används som beskrivningskategorier. Detta är en form av analys som 

innebär att intervjuerna kodas i kategorier. Genom kategorisering kan en stor text förenklas 

och utformas till några få tabeller och figurer (Kvale, 1997). 
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5 RESULTAT 

Resultatet bygger på sex intervjuer av förskollärare. Nedan redovisas förskollärarnas 

intervjusvar i en sammanställning utifrån tre kategorier. Dessa kategorier presenteras i 

följande ordning: utförande, påverkan och hinder. Förskollärarnas uppfattningar och 

erfarenheter av rörelse för barn i förskola och förskoleklass synliggörs och exemplifieras 

nedan. För att underlätta för oss och för läsaren att följa eventuella citat har förskollärarna 

givits fingerade namn. De kommer därför kallas Kajsa, Ebba, Paula, Emma, Cornelia och 

Lena. Resultaten presenteras först i tabellform för att läsaren ska få en tydlig överblick av 

intervjusvaren. Därefter följer en mer utförlig beskrivning av tabellen och de intervjuades 

svar.     

5.1 Utförande  

Vår första kategori redovisar de intervjuades svar om utförande av planerad rörelse.   

Tabell 1: Utförande av planerad rörelse. 

Svar som förskollärarna gav 
Tid 
Nästan aldrig 
Dagligen 
Vinterhalvåret 
Skogen 

Utförande är en kategori som skiljer sig mellan de intervjuades svar. I denna kategori finns en 

som nästan aldrig använder sig av planerad rörelse till dem som har idrott två gånger i veckan. 

Ebba som nästan aldrig använder sig av planerad rörelse anser ändå att det är viktigt med 

rörelse, detta gör hon fastän den spontana rörelsen används mer. Ebba menar att det är själva 

rörelsen i sig som är viktig, oavsett man använder sig av planerad eller spontan rörelse.    

Jag tycker det är viktigt att barnen får leka då de känner  
för det, än att vi som pedagoger ska gå in och styra och ställa  
genom olika lekar.  
(Ebba) 

Kajsa och hennes kollegor önskar att de skulle ha mer tid till planerad rörelse, tyvärr har de 

inte tillgång till den tiden som det ser ut just nu.  
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Paula däremot ser den planerade rörelsen som oerhört viktig och har det näst intill dagligen. 

Hon och hennes förskoleklass har idrott två gånger i veckan där hon har planerade aktiviteter, 

som till exempel fotboll eller någon annan slags lek. Hon tycker det är så viktigt med den 

planerade rörelsen att hon ibland inleder skoldagen med en kortare promenad. Emma och 

hennes förskola har planerad rörelse en gång i veckan under oktober – november. Då har de 

planerad rörelse som de kallar ”gymnastik” och leker då roliga lekar samt att de någon gång 

också använder sig av cirkelträning. Utöver detta har de en dag i veckan planerad 

rörelsesamling, dessa innefattar främst rörelsesånger och sagor.  

Cornelia och hennes förskola har endast tillgång till den närliggande idrottshallen under 

vinterhalvåret. Då har de planerad rörelse en timme per vecka. Cornelia anser att deras tid i 

skogen också är planerad rörelse. Dit går de två dagar i veckan året om, hon menar att 

promenaden till och från skogen är planerad samt att de har någon inplanerad lek. Men också 

att barnen får fri lek i skogen kan göra att de blir motiverade till att röra sig mer.   

Då vi är i skogen får barnen röra sig fritt och göra vad de 
själva vill eftersom vi tror det stärker dem och får dem 
att röra sig mer.  
(Cornelia) 

Lena och hennes förskoleklass har planerad rörelse minst två gånger i veckan. En gång i 

veckan är de ute i naturen och leker lekar. Vid det andra tillfället har de ”gymnastik” i 

idrottshallen. Lena ser det som viktigt att barnen för röra på sig i skolan, då hon sett tendenser 

som tyder på att de är stillasittande framför TV och dator hemma.  

Genom att arbeta med planerad rörelse utvecklar barnen  
sin koncentration och det ger positiva konsekvenser även  
när de jobbar med skolförberedande aktiviteter i förskoleklassen. 

 (Lena) 
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5.2 Påverkan  

Vår andra kategori berör förskollärarnas svar kring hur barn påverkas av rörelse.   

Tabell 2: Barns påverkan av rörelse. 

Svar som förskollärarna gav 
Sover bättre 
Piggare 
Gladare 
Friskare 
Bättre självkänsla 

I denna kategori som rör barns påverkan av rörelse har alla sex förskollärare svarat på ett 

liknande sätt. De ansåg alla att barnen på något vis påverkas då de rör på sig. De tycker därför 

att det är viktigt med rörelse för barn då resultaten bland annat visar på gladare och piggare 

barn. De sex förskollärarna har sett tendenser till att barnen påverkas på så vis att de sover 

bättre då de haft rörelse på förskolan. Paula, Lena och Emma menar att de fått höra av 

föräldrarna att barnen somnar lättare om kvällarna då de exempelvis varit iväg och haft idrott. 

Cornelia berättade att hon tycker att rörelsen stärker barnens självkänsla på så vis att de blir 

mer vågade, tar för sig mer och har enklare att ta kontroll över sin kropp.  

Genom att barnen rör på sig får de bättre självkänsla,  
de lär känna sin kropp och kan enklare ta kontroll över den. 
(Cornelia)  

Emma menar att då barnen har en god självkänsla stärker detta dem och de får en bättre 

kroppsuppfattning. Hon har precis som Paula och Lena upplevt att barnen sover bättre. Emma 

har av föräldrarna fått respons som tyder på att även de är positiva till att förskolan har så 

mycket rörelse.   

Att föräldrarna anser att rörelse har en påverkan på barnen känns  
tacksamt, och i alla fall jag känner att man då gärna fortsätter  
med det.  

 (Emma) 
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Kajsa och Ebba menar båda att de upplever barnen som piggare och gladare då de rör sig. 

Kajsa upplever det också som att barnen har roligt då de rör på sig, man ser det i deras ögon 

och de riktigt sprudlar av glädje. Paula och Lena som båda är förskollärare i förskoleklass 

tycker sig se mycket positiva effekter av att de rör på sig så mycket som de gör. De tycker sig 

framför allt se att barnen blir friskare och gladare. Men precis som Emma och Cornelia 

upplever även Paula och Lena att barnens självkänsla påverkas av rörelse. Paula tycker sig 

också se att inlärningen sker lättare då barn har regelbunden rörelse. Lena berättade även hon 

att det är mycket som påverkar barnen då de rör på sig, bland annat tycker hon sig se saker 

som är viktiga för barnens kommande lärande.       

Genom att ha ett rörelsepass tränar barnen mycket som är  
viktigt för deras kommande lärande, och några exempel  
som jag sett är koordination och balans.  
(Lena) 
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5.3 Hinder  

Vår tredje och avslutande kategori redogör för de intervjuades svar om vilka slags hinder de 

anser finns till rörelse för barn.   

Tabell 3: Hinder till rörelse. 

Svar som förskollärarna gav 
Utrymme  
Pengar 
Tid 
Fullbokad idrottshall 
För lite tid i gympasalen 

Intervjupersonerna upplever att det finns något slags hinder till rörelse i förskolan och 

förskoleklassen, men de upplever alla olika slags hinder. Trots vissa hinder försöker en del av 

förskollärarna göra det bästa av situationen och bidra till barns rörelse, men ibland vill man ju 

som en förskollärare sade ”göra något för barnen också”. Frågar barnen efter att exempelvis 

leka inomhus trots att utrymmet inte finns, får man göra så gott det går! Kajsa tycker 

exempelvis inte att tiden räcker till. 

Jag tycker att då barn väl rör på sig rinner tiden iväg och  
det är så många andra saker som måste göras. Det är synd  
att tiden inte räcker till eftersom jag anser att det är viktigt  
med barns rörelse. Jag önskar att vi skulle få mer tid! 
(Kajsa)   

Cornelia och Emma menar däremot att utrymmena är ett stort hinder för dem. De har så pass 

små ytor inne på förskolorna att alla barn inte kan leka samtidigt. Men Cornelia påpekar att 

för att de ska tillgodose barnen med rörelse går de med dem till skogen som ligger nära. Där 

Emma arbetar har de en stor utegård där barnen kan leka och ha rörelse, men hon tycker inte 

att de ska behöva vara ute för att alla barn ska få en chans till att röra på sig samtidigt.   

Ebba och hennes förskola har för tillfället köpstopp och kan inte köpa in redskap som 

exempelvis bollar som de skulle vilja ha. Detta ser hon och övrig personal som ett hinder då 

de inte har redskapen som de anser sig behöva för att bidra till barnens rörelse. 

 
Givetvis är jag medveten om att man kan bortse från detta  
och använda sin fantasi, men barnen frågar ofta om de kan  
få spela fotboll eller liknande. Då barnen frågar vill man ju  
ge dem chans till att få det!  
(Ebba) 
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Paula ser den fullbokade lekhallen som ett hinder. Denna lekhall är en kombinerad idrottshall 

för skolan, så alltför ofta är den fullbokad. Men två gånger i veckan har hon ändå tillgång till 

den och har då planerad rörelse tillsammans med barnen. Givetvis skulle hon vilja ha mer 

tillgång till lekhallen så de kan gå dit och leka, men de försöker göra det bästa av situationen 

helt enkelt! Lena ser den korta stunden i idrottshallen som ett hinder. Hon anser att de får 

alldeles för lite tid där.  

Jag förstår att alla klasser har rätt till sin tid i idrottshallen, men  
det känns som att vi i förskoleklassen inte får den tid vi skulle  
behöva. 

                    (Lena)   
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6 DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med diskussion om undersökningen, därefter följer resultatdiskussion 

angående de resultat vi fått fram och avslutas med metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning.    

I inledningen nämndes att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar sett tendenser till 

att pedagoger engagerar sig mindre i barns rörelse. Då båda var på samma förskola under den 

avslutande VFU: n märktes detta tydligt. Pedagogerna hade nästan aldrig samlingar 

tillsammans med barnen, de lekte inte med barnen och tycktes ha tappat motivationen och 

engagemang till barns rörelse helt enkelt. Detta var i våra ögon tråkigt att se och därför 

anordnades det av oss en rörelsens dag där barnen fick leka, springa och lära sig saker om 

rörelse som kan vara bra att veta. För oss var detta betydelsefullt då båda ser rörelsen som 

oerhört viktig och det kändes bra att få vara delaktig och kunna bidra med något! Efter alla 

genomförda intervjuer med förskollärare på andra förskolor har vi fått en inblick i att det inte 

finns omotiverade pedagoger överallt. De förskollärare som intervjuats var involverade i 

barns rörelse och det känns positivt.  

Mindre rörelse för barn i förskola och förskoleklass kan enligt oss leda till problem, något 

exempel på detta kan vara att barnen blir omotiverade och tappar orken till att leka. Vi tycks 

oss tro att det kanske inte är så konstigt att barnen blir omotiverade om de har pedagoger som 

inte engagerar sig tillräckligt i deras rörelse. Barn tar efter vuxna och imiterar det mesta som 

görs, och för oss tycks det vara bra om pedagogerna visar glädje och engagemang till rörelse 

så även barnen gör så. Tidigare tycks det för vår del ha varit så att barnen var ute mer och 

lekte tillsammans med pedagogerna, men tyvärr har båda under våra sammanlagt tio VFU: er 

sett tendenser till att pedagogerna är mer bekväma och inte orkar leka tillsammans med 

barnen. Något exempel som båda uppmärksammat är där pedagoger står med armarna i kors 

och pratar ”skit” när de i själva verket skulle kunna arrangera lekar eller annan aktivitet 

tillsammans med barnen. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att barn som 

utvecklas i fysisk lek, kan ha ett omättligt behov av att ständigt vara i rörelse. För att de som 

arbetar i förskolor och förskoleklasser bör bli uppmärksammade på eventuella problem som 

kan uppstå, och hindra att det blir värre nämndes planerad rörelse som en eventuell lösning. 

Att använda mer planerad rörelse kanske skulle bidra till att barnen blir mer motiverade och 

får ett sug efter att röra på sig. Genom att pedagoger deltar i aktiviteter och visar glädje tycks 

enligt oss sprida detta även bland barnen! En glädje som gör att barnen blir gladare och mer 

öppna för rörelse.  
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Litteraturen som använts visar på betydelsen av barns rörelse och knyter ihop resultatet på så 

vis att vi genom våra frågeställningar och intervjuer fått fram att alla respondenter ser rörelsen 

för barn som viktig. Paula och Lena som båda arbetar i förskoleklass ser det som mycket 

viktigt med rörelse för barn. Båda har på nära håll sett barn som blivit allt mer stillasittande, 

och för att inte låta det gå över styr har de båda två planerade tillfällen med rörelse i veckan. 

Respondenterna uppmuntrade barnen till att bland annat leka och dansa för att få dem till att 

röra på sig. Barnen uppmuntrades också genom att respondenterna själva var delaktiga i olika 

aktiviteter. Enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) måste alla barn ges goda 

möjligheter till att vara i rörelse, så att de kan röra sig med naturlig säkerhet i de situationer de 

möter.  

Några av de svar som framkom under intervjuerna om rörelse för barn var att förskollärarna 

ansåg att det är viktigt med rörelse. Några tyckte till och med att den var mycket viktig, 

främst för att de tycker barnen blir allt mer stillasittande framför dator och TV, både hemma 

och i förskolan/förskoleklassen. För att hindra detta anser de behöva använda sig mer av 

planerad rörelse. För oss tyder detta på en medvetenhet som visar att de tycker det är viktigt 

att barnen inte ska ha för många stillasittande aktiviteter. Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2001) skriver att rörelsens kvalitet utvecklas genom omfattande rörelseerfarenhet och 

stimulans av sinnena. Barn befinner sig i ständig utveckling och det sker ständigt förändringar 

i kroppen och kroppens rörelseförmåga. Förskollärarna uppmuntrade barnen till att bland 

annat leka, dansa och springa för att få dem i rörelse. Vissa uppmuntrade dem också genom 

att själva vara delaktiga i lekar och liknande. Det finns en tendens av svaren att de intervjuade 

uppmuntrar barnen till rörelse, och för oss tycks detta vara bra då det tyder på engagemang 

från deras sida.  

Det är pedagogernas uppgift att låta barnen röra på sig, och varför då inte använda sig av 

planerad rörelse i förskolan och i förskoleklassen för att bidra till deras rörelsebehov? Efter 

arbetet med denna studie har tankar och funderingar vuxit fram kring hur den planerade 

rörelsen används. Vi ser nu fram emot att få komma ut i verksamheten och utifrån barnen 

arbeta med den planerade rörelsen och all rörelse i sig.   
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6.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med detta arbete var att ta reda på förskollärares uppfattningar om rörelse för barn i 

förskola och förskoleklass. Syftet med undersökningen anses av oss vara uppnått. Vi har fått 

en bättre insikt i hur förskollärarna i förskola och förskoleklass uppfattar rörelsen för barn än 

tidigare. Detta har fåtts genom de kategorier som svaren sammanställdes i. Samtidigt blev vi 

också förvånade över att så många av förskollärarna använder sig av planerad rörelse. Inför 

undersökningen hade vi själva knappt hört talas om planerad rörelse och var tveksamma till 

att få svar som visade på att de använder sig av det.  

Resultatet visar att förskollärarna utför planerad rörelse i förskolan och förskoleklass, men 

svaren skiljer sig en del åt. Det finns en som nästan aldrig har det till dem som har det minst 

en gång i veckan. Detta ses av oss som ett tecken på att det används och behövs då övriga 

svarade att de har det. Enligt Dessen (1990) är människokroppen byggd för rörelse och 

behöver rörelse för att fungera väl, alla barn bör ges möjlighet till allsidiga kroppsrörelser 

varje dag.  

Alla förskollärare ansåg att barnen påverkas av rörelse på ett eller annat sätt. De tyckte lika 

och syftade på att barnen bland annat sover bättre, blir piggare och gladare. Respondenterna 

menade att det finns vissa hinder till rörelse för barn i förskola och förskoleklass. Men att de i 

vissa fall kunde undgå dessa och försöka göra det bästa av situationen. För att ge något 

exempel på hinder så tyckte någon att det var trångt inne så de fick gå till skogen, en annan 

hade köpstopp som innebar att det inte fanns pengar till att köpa in redskap.  

Sammanfattar man resultatet från intervjuerna visar de att planerad rörelse utförs väldigt olika 

av de intervjuade, vissa har det mer medan en annan nästan aldrig. Alla ansåg att det är viktigt 

med den planerade rörelsen, och för oss tycks det finnas tendenser för att använda sig mer av 

den bara det finns tid och pengar till det. Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2001) är det 

förskolans skyldighet att ge barnen möjligheter till fysisk aktivitet. Slutligen pekar resultatet 

på att förskollärarna var överens om att barn påverkas av rörelse på något vis, de svarade alla 

likadant och detta tycks enligt oss innebära att det skulle kunna införas mer rörelse i förskola 

och förskoleklass. De tycker också det är viktigt med rörelse i förskola och förskoleklass, men 

att det finns hinder för det. Trots dessa hinder gör de intervjuade så gott de kan, och för oss 

tycks detta vara positivt. Detta innebär att de inte motsätter sig rörelse i förskolan och 

förskoleklass. 
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6.2 Metoddiskussion  

Vi har gjort en undersökning och använde oss av kvalitativa intervjuer. Dessa valdes därför 

att vi ville åt förskollärarnas uppfattningar om rörelse för barn i förskola och förskoleklass. 

Genom att respondenterna fick tycka, tänka och svara med egna ord var det lätt att samla 

fakta. Bryman (2006) menar att kvalitativa intervjuer har som mål att vara flexibla och 

medverkar till att få fram intervjupersonernas världsbild. Vi intervjuade sex förskollärare, 

men är medvetna om att resultatet blivit annorlunda om fler förskollärare intervjuats, 

underlaget hade blivit större och genom det hade även tillförlitligheten blivit större.  

Vid intervjuerna fördes anteckningar och samtalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon, 

detta visade sig vara en bra metod då vi under intervjun missade att anteckna en del ord och 

meningar. Bryman (2006) anser att något inspelningsbart material kan hjälpa intervjuarens 

minne kring vad intervjupersonerna sagt. 

Vårt val av metod har känts personlig och båda har på ett trevligt sätt fått veta vad 

förskollärare tycker om rörelse för barn i förskola och förskoleklass. Den personliga 

kontakten och de ständigt nya insikterna i intervjupersonens livsvärld gör intervjuandet till en 

spännande och berikande upplevelse (Kvale, 1997). 

Val av metod till undersökningen var fenomenografi som är en kvalitativ ansats. 

Fenomenografi som fokuserar på människors upplevelse, uppfattning och erfarande upplevdes 

som bra för vår undersökning. Inom fenomenografin finns olika metoder för hur intervjuer 

analyseras. Vi valde att använda oss av beskrivningskategorier, som i slutänden visade sig ha 

varit ett bra val då man fick en tydligare inblick i hur de intervjuade svarat. Att gå igenom de 

intervjuades svar om och om igen för att sedan sammanställa deras svar i kategorier med 

upprepade svar, liknande reflektioner, skillnader eller samband upplevdes av oss som relativt 

svårt till en början. Men efter att ha kommit in i det så upplevdes det som en bra och smidig 

metod. Under undersökningen har det förekommit mycket diskussioner, främst då det gällde 

hur analysen skulle göras. Båda har starka viljor och är ganska envisa, men efter många om 

och men har samarbetet fungerat bra och vi har lärt oss mycket på vägen. Efter att ha 

genomfört intervjuerna kändes det nästan som att båda gav upp och hade tappat orken och 

motivationen till att fortsätta med uppsatsen. Båda var på gränsen till sammanbrott då det 

kändes som att ingen förstod någonting och allt var svart för oss, men efter samtal med 

handledaren ändrades detta och båda återfick kraften och motivationen till att fortsätta.    
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6.3 Vidare forskning 

Efter vår bakgrund av hur samhället utvecklats märker vi nu att det är en stor skillnad på 

rörelsen bland barn, de är mer stillasittande idag än tidigare. Därför är det viktigt att låta 

barnen få röra på sig.  

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att intervjua barnen för att få reda på deras 

syn på rörelse. Det hade även varit intressant att observera barnen för att se hur mycket de rör 

sig och hur det påverkar dem. Vidare hade det också varit av intresse att fråga förskollärarna 

vem som bär ansvaret för barns behov av rörelse idag, är det hemmet, förskolan eller 

samhället? Genom sådana här undersökningar kan man få reda på om barns fysiska hälsa i 

förskolan/förskoleklassen påverkas av planerade rörelseaktiviteter. Det är angeläget att vuxna 

är medvetna om hur viktigt det är med rörelse på förskolan och i förskoleklass.  
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Bilaga 1 

Frågor till förskollärarna. 

 

1. Hur ofta genomför Ni planerad rörelse på förskolan? 

2. Vilka möjligheter/hinder till rörelse finns det på förskolan? 

3. Hur ser Du på betydelsen av att arbeta med rörelse för barnen? Anser Du att detta 

arbete är viktigt – och hur kommer det sig i så fall? 

4. På vilket sätt anser Du att barn påverkas av rörelse? 

5. Hur uppmuntras barn till rörelse av er pedagoger? 

 
 

 

 

  

  


