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Abstract 

Examensarbetet handlar om rörelse i förskolan. I bakgrunden belyses rörelsens 

betydelse ur olika perspektiv, barns lek och pedagogernas skyldighet att främja 

rörelse. I undersökning, som är gjord på två förskolor, intervjuade vi 10 

pedagoger om deras uppfattning och arbetssätt kring rörelse och 24 barn vad 

de tycker om att göra som knyter an till rörelse. Vi jämförde barnens svar med 

pedagogernas. Pedagogerna arbetar med rörelse både inne och ute, fritt och 

planerat. De sätter barnen i fokus vid planeringen. Barnens svar var starkt 

knutna till rörelse genom till exempel lek, och pedagogerna var medvetna om 

vad barnen helst gör.   
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Förord 

Vi är två studenter som läser sjunde och sista terminen på lärarutbildningen, inriktning lek- 

utveckling- lärande. Som en av våra specialiseringar läste vi kursen rörelse och idrott för barn 

0-12 år. Den tog fasta på hur viktigt det är att vi rör på oss. Vi fick ett ökat intresse och 

inspiration att skriva detta arbete. 

 

Arbetet är främst skrivet för oss själva som ett stöd och inspiration i vår blivande yrkesroll. 

Den kan också vara intressant för andra lärarstuderande och blivande kolleger att läsa.  

 

Vi vill tacka Lars Jönsson och Ingela Jönsson för hjälp och råd vid datoranvändning. Vi vill 

också tacka Annika Mårtensson för att ha läst vårt arbete och lämnat synpunkter och 

kommentarer.  
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1. Inledning 
Det är viktigt att barn och vuxna rör på sig till vardags (Raustorp, 2000:60,62). I arbetet 

skriver vi om ”rörelse”. Vår definition av rörelse i detta arbete är rörelse som utvecklar barns 

grovmotorik i första hand. De planerade rörelsestunderna i förskolan kan vara 

idrottspass/gymnastikpass, samling med rörelselekar och rörelsesånger. I dessa aktiviteter 

ingår i första hand rörelser som främjar grovmotoriken. Vi som pedagoger ska kunna vara 

delaktiga och stödja barn i deras rörelseutveckling. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

2001:12) står det: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande.” Vi anser att pedagoger har en viktig uppgift att stimulera barnen 

på rätt nivå, ur ett hälso-, kognitivt- och motoriskt perspektiv. Dessen (1990:6) anser att 

kroppen är byggd för rörelse och den behöver rörelse för att fungera. Människans utveckling 

har lett till att vi utvecklat en förmåga till stor variationsrikedom i rörelse, som var nödvändig 

i en helt annan miljö än den vi har idag. Det är en kombination av arv och miljö som styr ett 

barns utveckling. Barn som växer upp i rörelsefattiga miljöer där deras behov av 

rörelsevariation inte tillgodoses får negativa konsekvenser för hela sin utveckling (a.a.). 

 
När vi rör oss aktiveras muskelsinnet och balanssinnet. Då går signaler till hjärnan från våra leder och 
muskler och från balansorganet som sitter i innerörat. Rörelse aktiverar hjärnan så att den kan arbeta 
effektivare med att ta in kunskaper. Att under lång tid sitta stilla och orörlig motverkar således inlärning. 
Störst behov av rörelse har de yngsta barnen, och förmågan att sitta still och ändå koncentrera sig ökar 
med åldern. Men det betyder inte att behovet av rörelse helt upphör. Livet igenom aktiveras hjärnan av 
rörelser. Inlärning sker alltså effektivare om möjlighet ges till rörelse. Undervisning blir mer effektiv om 
den läggs upp så att den lärande kan använda många sinnen och röra sig, både med små rörelser med 
händerna och stora rörelser i rummet, än den blir med eleverna sittande i bänkar som i traditionell 
skolundervisning.  

(Ladberg, 2000:27) 
 

Danielsson m.fl. (2001:5) skriver att statens folkhälsoinstitut menar att under de senaste 

decennierna har den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar minskat. Daglig fysisk 

rörelse kan vara det bästa skyddet mot ohälsa. Därför bör barn uppmuntras till en positiv 

attityd till fysisk aktivitet och rörelse. I förskolan bör barn stimuleras till rörelse och lek 

dagligen både inne och ute (a.a.). Omkring 10 % av svenska barn är överviktiga. Barnfetma 

kan ge dålig kondition och kan leda till ökad risk för diabetes. Om vi lär dem äta rätt och röra 

mer på sig så förebyggs fetma (Danielsson m.fl., 2001:8). Raustorp (2000:11) skriver att 

tidigare generationers spontana idrottande hemma i kvarteret är borta och att det istället är 

TV, video och datorer som gäller.   
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Raustorp (2000:12) skriver om en undersökning gjord i Finland, där Raitakavi med flera har 

följt ungdomar i sex år, som visar att de aktivitetsmönster som grundläggs tidigt, tenderar att 

följa människan upp i åren. Inaktiva barn blir i regel inaktiva också som vuxna. Varje krona 

investerad i människors motionsvanor ger åtskilliga kronor tillbaka i form av insparade 

vårdkostnader. Om man utökar förskolans och skolans rörelsestunder och idrottsundervisning 

når man alla. Det finns en enorm hälsovinst och ekonomisk vinst att göra (a.a.).  

 

Fortsättningsvis i arbetet använder vi ord som ”små barn” om de minsta på förskolan, det vill 

säga 1-3 åringarna. Med ”barn” syftar vi på alla åldrar på förskolan, det vill säga 1-6 

åringarna. ”Fri lek” är, enligt oss, något som barnen sysselsätter sig med när inga andra 

aktiviteter är inplanerade av de vuxna. Barnen förfogar själva över sin tid. Fri lek har de både 

inomhus och utomhus. När vi skriver pedagoger menar vi alla de vuxna som arbetar på 

förskolan, såsom personal med pedagogisk utbildning, kokerska, vaktmästare och städerska, 

när de gör något pedagogiskt med barnen. I vår undersökning har vi endast intervjuat 

förskollärare.  
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2. Bakgrund 
I vår bakgrund kommer vi att ta upp rörelsens betydelse ur olika perspektiv, leken, 

pedagogens roll samt om integration med andra ämnesområden. 

 

2.1 Rörelsens betydelse ur ett motoriskt perspektiv 

Danielsson m.fl. (2001:14-15) skriver att det synsätt som varit rådande de senaste decennierna 

angående barns motoriska utveckling har utgått från sjukgymnasten och idrottsläraren Britta 

Holles teorier. Hon menar att den motoriska utvecklingen följer olika utvecklingsfaser i vissa 

åldrar och att barnen tränar en utvecklingsfas för att därifrån gå vidare till nästa (a.a.). 

Granberg (1994:27) skriver att barns utveckling går olika fort. Utvecklingen grundläggs i 

olika stadium och efterhand som barnet lär sig så fortsätter det med nästa stadium. Barn måste 

få lov att öva färdigt med det de håller på med (a.a.). Under senare tid har ett annat synsätt 

börjat framträda där utvecklingen inte så strikt anses följa dessa utvecklingsfaser. Företrädare 

för detta synsätt, bland andra läkaren Hans Forsberg, menar att barn innehar nedärvda färdiga 

rörelsemönster som kan lockas fram beroende på vilka miljöer och situationer barnet utsätts 

för. Det är snarare miljön än åldern som avgör vad ett barn behärskar. De grovmotoriska 

grundrörelser som utvecklas under förskoleåldern är att balansera, stödja, åla, krypa, rulla, gå, 

springa, hoppa, klättra, hänga, kasta och fånga. Alla barn är unika och grundformerna måste 

inte utvecklas i exakt samma ordning eller takt (Danielsson m.fl., 2001:14-15). Med 

finmotorisk utveckling menas ögonens, talorganens och händernas utveckling (Mellberg, 

1993:21). 

 

Barns rörelseutveckling kan enligt Ellneby (1998:35) delas in i fyra faser. 

1. Rörelsereflexer som sker utan viljans medverkan. De framkallas av sinnesintryck och ger 

barnen deras första erfarenheter.  

2. Symmetriska medrörelser är när barnet på en gång rör både armar och ben eller hela 

kroppen. 

3. Viljestyrda rörelser sker när storhjärnan utvecklats så att barnet kan styra sina rörelser. 

4. Automatiserade rörelser är när en rörelse upprepats så många gånger att barnet inte behöver 

tänka på vad det gör (a.a.).  

 

Dessen (1990:48-49) skriver att en rörelse är automatiserad när man kan utföra den utan att 

tänka på den. Det autonoma nervsystemet har tagit över motoriken och man kan istället 
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koncentrera sig på något annat. Vidare skriver Dessen att man skiljer på automatiserade och 

viljestyrda rörelser. Skillnaden är att den automatiserade rörelsen utförs skickligare och 

snabbare än den viljestyrda eftersom den har kortare väg att gå till nervsystemet. En viljestyrd 

rörelse är också mer komplicerad. När man utför en rörelse händer det mycket i hjärnan: 
1. Intryck från flera sinnen går till hjärnan. 
2. Hjärnan tolkar och sorterar intrycken och styr koncentrationen till de sinnesintryck som behövs. 
3. Hjärnan tolkar allt efter behov. 
4. Hjärnan beslutar att utföra rörelsen. 
5. Hjärnan sänder ut signaler till koordination av muskler och leder. 
6. Muskler och leder utför rörelser. 
7. Feed- back till hjärnan för kontroll hur rörelsen utfördes.  
(a.a.) 

 

”Barns utveckling från 1-6 år kännetecknas av en ständig övning i att hålla sin kropp i balans, 

att förstå sin omgivning och att automatisera sina rörelser. Man bör betänka att det tar mellan 

tre och fyra år bara att lära sig gå, från det första vacklande steget tills gången är lätt, rytmisk 

och obesvärad” (Granberg, 1994:25). Barn som är ständigt i rörelse tränar sin 

rumsuppfattning. Även jaguppfattningen tränas genom att barnet lär känna sin kropp. Övandet 

ger också grunden för barnets uppfattning av höjder, lutningar, riktningar med mera 

(Granberg, 1994:25). Små barn lär sig att samordna rörelser och behärska sin kropp genom att 

ständigt vara i rörelse och deras motoriska förmåga utvecklas. Små barn är fulla av energi och 

nyfikenhet. De är fysiskt mycket aktiva och söker ständigt upp utmaningar, vilket leder till 

vidgade erfarenheter och kunskaper. (Granberg, 2000:53-54). Små barns lek är till stor del en 

motorisk övningslek. De tränar sig att utföra och kontrollera sin kropps olika rörelser. Små 

barn rör sig hela tiden och får då muskulär erfarenhet och kunskap om den egna kroppen 

(Granberg, 2000:14) Barnet har stor kapacitet för att utföra kroppsrörelser. Hjärta och lungor 

är mycket stora i förhållande till den lilla kroppen och barnet tröttas inte av rörelser. Det finns 

ingen elitidrottsman som har den kapacitet som det lilla barnet har (Dessen, 1990:32). 

 

Alla vävnader i vår kropp behöver aktivitet för att kunna utveckla sina funktioner. Det gäller 

ben, brosk, senor, muskler, nervsystem och kärlsystem. Kroppen anpassas efter den mängd 

rörelse den får. Om vi är helt stilla minskar vår muskelmassa med cirka åtta gram per dag och 

vår skelettmassa med cirka två procent per vecka ner till miniminivå. Om man haft en arm 

gipsad under sex veckor ser man en tydlig skillnad på armarna. För barn är det framförallt 

allsidigheten i rörelseutvecklingen som är viktig och de flesta barn har ett inbyggt 

rörelsebehov (Dessen, 1990:7). 
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2.2 Rörelsens betydelse ur ett hälsoperspektiv  

Det är viktigt att ta hand om sin kropp och sköta den för att man skall må bra, året runt. Då 

ingår rörelse, utevistelse, vila och hygien. För att kunna göra det så måste man hitta en balans 

i livet utan att stressa, inte slarva med maten, inte sena kvällar och ha bra relationer (Welin, 

Öberg, 2004:16-17). Alla kroppsliga aktiviteter är hälsofrämjande. Att röra sig och öva 

fysiska färdigheter utvecklar och bevarar kroppen (Fagerli m.fl., 2001:138). 

 

Grahn har funnit i sin forskning att människor behöver dagsljus, motion och 

utomhusupplevelser för hälsan och välbefinnandet. Att vistas i naturen kan göra att vi mår 

bättre, får lägre blodtryck och mindre av stresshormoner och tillfrisknar snabbare från olika 

sjukdomar (Danielsson m.fl., 2001:22). Alla behöver vara ute någon gång under dagens ljusa 

timmar för vår hormonbalans. Vi behöver även syre och genom att vi gör något aktivt hjälper 

vi kroppen att öka syreintaget i blodet. Är vi fysiskt aktiva så sover vi lugnare om natten 

(Ljungström, 2000:96). I förskolans läroplan (2001:10-11) står det att verksamheten ska 

bedrivas både inomhus och utomhus. Utomhusaktiviteter och lek ska förekomma i både 

planerad miljö och naturmiljö. 

 

Dessen (1990:13) skriver att svenska barn tenderar att bli tyngre i förhållande till sin 

kroppslängd medan andra studier visar att barnen knappast äter mer utan mindre. Minskad 

benägenhet för att röra sig antas därför vara orsaken till förändringarna (a.a.). Barn som rör på 

sig av eget initiativ tillsammans med kompisar och vuxna, utan att det är planerat, är ofta 

friskare och har lättare för att lära sig än de barn som inte rör på sig (Ljungström, 2000:94). 

 

Allt fler barn blir inaktiva i alla former av samhällsliv. De som är aktiva blir mer fysiskt 

starka, medan de som är inaktiva blir svagare än vad människan var förr. Fysisk aktivitet 

förbättrar astmasituationen, minskar risken att få diabetes, motverkar fetma men minskar även 

risken för förhöjt blodtryck (Nordlund m.fl., 1989:18-19 del 1). Nordlund m.fl. (1989:32, del 

1) skriver vidare att idrotten bör jämföras med medicin. Motion är en fritidssysselsättning som 

ger avkoppling och nöje och även många positiva medicinska effekter. Tibblin håller med om 

att idrott som motion är en fritidssysselsättning men anser att den kan även vara ett sätt att öka 

kamratskap och gemenskap, och att minska psykosocial stress och ett sätt att hitta ett skönt 

välbefinnande (a.a.). 
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Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor är samhällsfrågor av stor betydelse för folkhälsan i vårt 
land framöver. Mycket talar för att fysisk aktivitet och matvanor har förändrats i ogynnsam riktning sedan 
ett par decennier tillbaka. Förekomsten av övervikt och fetma har ökat i alla åldrar, men de långsiktiga 
konsekvenserna är särskilt allvarliga för barn och ungdomar. Barns och ungdomars levnadsvanor och 
livsvillkor är långtifrån någon privat angelägenhet. Samhällsfaktorer som socioekonomisk ställning och 
utbildningsnivå bidrar till allt större skillnader i fysisk och psykisk hälsa. Förändrade levnadsvanor med 
minskad fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, samt tillgänglighet till och stort utbud av snabbmat, 
läsk och godis, är samverkande faktorer i denna negativa utveckling. Det förebyggande arbetet på alla 
nivåer blir i ljuset av detta alltmer väsentligt. 

  (Rasmussen, 2004:förordet) 
 
Det är idag inte längre självklart att barn får sitt rörelsebehov tillfredsställt i vardagen på samma sätt som 
tidigare. Många är fysiskt inaktiva vilket är en huvudanledning till de ökande problemen med övervikt 
och sjukdomar som t.ex. diabetes bland barn och ungdomar. Fysiskt inaktiva barn löper också stor risk att 
i vuxen ålder drabbas av sjukdomar och för tidig död. 

(Strandell m.fl., 2002:5) 
 
 
2.3 Rörelsens betydelse ur ett kognitivt perspektiv 

Hjärnans utveckling påverkas av grovmotoriska rörelser. Ju mer hjärnan blir utsatt för 

sensomotoriska utmaningar, desto mer utvecklad och funktionsduglig blir den i vuxen ålder. 

Barn drivs att söka situationer som ger den stimulans som mest främjar hjärnans utveckling. 

Barn som får utlopp för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerade och motiverade 

till inlärning (Danielsson m.fl., 2001:19). Barns motorik och intellektuella förmåga är 

ömsesidigt beroende av varandra. Även barnets jagutveckling bygger delvis på dess 

rörelseförmåga. Ett barn som känner trygghet i sin egen kropp har också ofta ett bättre 

självförtroende än de som är osäkra i sin grovmotorik. Detta självförtroende har en tendens att 

sprida sig till andra utvecklingsområden hos barnet och har på detta sätt en positiv effekt på 

inlärningssituationen (Danielsson m.fl., 2001:19). Inlärning för småbarn är starkt knuten till 

stora kroppsrörelser. Det gäller främst de tre till fyra första åren. Senare koncentrerar sig 

barnet på finmotoriska rörelser, som att rita och klippa. De finmotoriska rörelserna bygger på 

de grovmotoriska. Ett skolbarn som har svårt att hålla pennan och skriva kan ha ett dåligt 

utvecklat balanssinne. Det barnet kan behöva träna stora rörelser innan det är dags att träna 

skrivning (Ladberg, 2000:25). För att barn skall kunna lära sig läsa och skriva så måste de 

kunna koordinera sina rörelser i aktiviteter och då även behärska sin balans. Flera 

undersökningar pekar på att barn i Sverige blir allt sämre på att läsa och skriva. Allt fler tror 

det hänger samman med att barn rör sig för lite, så deras rörelser blir inte koordinerade 

(Ljungström, 2000:50, 86). 

 



 12

Redan under fosterstadiet spelar den fysiska rörelsen en roll för utvecklingen. Både fostrets 

och mammans rörelse är viktig för utvecklingen av barnets hjärna. Redan i slutet av 1950- 

talet klargjorde Klosovsky hur rörelsen från mamman och barnet fortplantar sig i nervbanorna 

och därmed utlöser en kemisk process som har påverkan på hjärnans mognad och 

funktionsduglighet (Bjørkvold, 1991:20). 

 

Barn hämtar sin kunskap genom att vara fysiskt aktiva, genom att känna, smaka, lukta och 

lyssna på saker de möter på sin väg. Muskelminnet förstärks genom barns fysiska 

undersökande (Granberg, 2000:53). Barn använder sin kropp som verktyg för att undersöka 

sin omgivning. Om rörelsemöjligheterna begränsas så tappar de sin nyfikenhet och deras 

intellektuella utveckling hämmas. De relaterar upplevelser och erfarenheter till den egna 

kroppen. Där finns avstånd, storlek, lägen med mera. Det kan vara långt mellan händerna, de 

är större än öronen och jag kan ha händerna ovanpå huvudet (Granberg, 1994:22, 25). 

 

Det finns ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Fysisk aktivitet 

har en antidepressiv effekt och det påverkar humör och självkänsla. Båda är viktiga faktorer i 

all inlärning (Raustorp, 2000:14). För att lära sig måste självförtroendet vara positivt inställt 

och man måste våga tro på sig själv så går inlärningen också bra. Är barn och vuxna säkra i 

sin motorik så är de ofta säkra i sitt självförtroende. För att vi ska kunna hjälpa barnen så 

måste vi vara medvetna om det, så vi lär ut det barnet behöver för att stärka självförtroendet 

(Sandborgh-Holmdahl, Stening, 1993:19-20). Erfarna lågstadielärare menar att 

koncentrationssvårigheter har ökat betydligt. Bristande motorisk utveckling kan vara en av 

orsakerna. Det uppmärksammas ofta inte förrän barnen börjar skolan och har svårt att 

koncentrera sig (Dessen, 1990:13). Svensson (1998:161) skriver att vi inte utvecklar någon 

bra motorisk förmåga om vi inte kan koncentrera oss. Koncentrationssvårigheter kan ha 

många olika orsaker som vi måste utreda. 

 

Barn börjar kommunicera genom rörelse, efter hand så börjar de använda språket. Detta sätt är 

barnens sätt att börja förstå hur världen fungerar, hur de kan lära sig av andra, och då lär de 

sig det socialbeteende, och då utvecklar man sig både socialt, psykologiskt och kulturellt. 

Barn tränar sitt tänkande i leken och hur man skall utrycka sig, detta är en början till 

skrivandet och hur man kan kommunicera med varandra. När man kan kommunicera med 
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varandra så kan man klara av att lösa bråk genom att kommunicera utan att ta till handkraft 

(Pramling, Sheridan, 1999:9,12,85). 

 

Svensson (1998:153) skriver att det har hävdats att barns rörelser måste vara automatiserade 

för att de ska kunna tillgodogöra sig språkundervisningen. Hon menar att det finns få 

vetenskapliga bevis för att motoriska övningar ger effekt på andra områden än motoriken. 

Hon skriver vidare att sambandet mellan rörelseförmåga och kognitiv inlärning kan bero på 

psykologiska fördelar såsom att barnet känner sig uppmärksammat, får bättre självförtroende 

och bättre kondition (a.a.:157). En undersökning gjord av Bowers visar att barn som fötts med 

extremt stora motoriska handikapp följer samma kognitiva utveckling som normala barn. Det 

gäller både  utvecklingstakt och ordningsföljd (a.a.:159). 

 

2.4 Behöver rörelse vara roligt? 

I läroplanen för förskolan står det att ”verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla 

barn som deltar” (Lpfö 98, 2001:8). Pedagogerna ska göra förskolevistelsen trygg och rolig 

för barnen. De ska väcka barnens intresse och nyfikenhet genom att visa engagemang och 

entusiasm. (Granberg, 1999:23). ”Små barn lär när de har roligt. Vuxna kan tvinga sig att nöta 

in kunskaper, men små barn lär bara när de är intresserade och engagerade” (Granberg, 

1999:40). Barn som har roligt öppnar sina sinnen och vågar gå utanför sina gränser och pröva 

(Dessen, 1990:76). Det finns alltid en normal rörelseglädje för barn i att röra sig, genom att 

upptäcka hur man kan röra sig, undersöka hur man kan springa till exempel, då utvecklar de 

sina sinnen, (perception) känslor, språk och tankeverksamhet (Mellberg, 1993:38-39, 52). 

Rörelse ger en kroppsglädje efter något ansträngande, en endorfinkick, det behöver vi hela 

tiden. Kroppen reagerar positivt när vi rör på oss. Kroppen vill uppmuntra till att röra sig. 

Kondition är en färskvara, rörelse är kärlek, var kärleksfull mot dig själv, ge kroppen en 

daglig dos av rörelse (Welin, Öberg, 2004:24). 

 

2.5 Lek och rörelse 

”Ungefär 400 år före vår tideräkning uttryckte den grekiske filosofen Platon tankar om att 

leken skulle dominera all inlärning, att det gick lättare att lära genom lek. På 1700- talet sa 

Rousseau att undervisningen borde grundas på lek” (Granberg, 1999:58). 
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Genom leken gör barn nya upptäckter, får nya kunskaper och erfarenheter genom att använda 

fantasi och kreativitet. I leken bearbetar, utforskar, prövar och testar barn omgivningen. De 

uttrycker sina nya kunskaper och erfarenheter, samt känslor och upplevelser. Leken är 

nödvändig för barns utveckling, motoriskt, intellektuellt, kognitivt, känslomässigt och socialt. 

Barns naturliga tillstånd och viktigaste sysselsättning är lek. Pedagoger bör därför utgå från 

leken och använda den som metod i lärandesituationer (Granberg, 1999:59). 

 

Barn bör ges stora möjligheter till lek för det främjar deras lärande. Därför skall det finnas 

gott om plats både små och stora ytor för barnen att leka på. De behöver gott om tid för att 

utveckla sina lekar och för att känna att de får leka färdigt. Pedagogerna ska vara beredda att 

gå in i barns lek för att stödja och bekräfta barnen. De ska finnas till hands och leka på barns 

villkor (Granberg, 1999:42). Tyvärr ser man sällan de vuxna ge sig hän i lekar med sina barn. 

Bland förskolans personal leker bara de nyanställda med barnen och detta bara en kortare tid 

(Dessen, 1990:68). I leken får barn möjlighet att prova, utforska, bearbeta och experimentera 

med allt i sin omgivning. De får då kunskaper och erfarenheter om hur allt ser ut och hänger 

ihop. Leken ger också en möjlighet för dem att uttrycka sina insikter, känslor och upplevelser 

(Granberg, 2000:58). 

 

I leken upprepar barn sina nya färdigheter och nya rörelsekombinationer. Lekidéer växer fram 

och rörelserna sätts in i ett naturligt sammanhang. I rörelseleken kan barn prova nya rörelser, 

imitera andras sätt att röra sig på, helt utifrån sina egna förmågor och sina egna önskningar. I 

leken är allt på låtsas så där kan inget bli fel. Rörelse- och kroppserfarenheter utvecklas i 

leken. Barn med sämre utvecklad motorik drar sig ofta undan eller blir utesluten från andra 

barns lekar (Mellberg, 1993:4). 

 
I rörelseleken utvecklas: 
• Medvetenhet om den egna kroppen 
• En god rumsorientering 
• Rörelsesäkerhet 
• Samordning mellan sinnena och rörelserna 
• En väl grundad begreppsvärld 
• God fysik 
• Ett tydligt kroppsspråk 
• Rörelsefantasi 
• Förmåga att lösa rörelseproblem 
• Spontanitet 
• Samspel med andra 
• Glädje över de egna motoriska färdigheterna och att leka med andra.  
(Mellberg, 1993:37). 
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2.6 Hur kan pedagoger främja rörelse? 

Denna rubrik har vi delat upp i fem underrubriker som alla har pedagogen som utgångspunkt. 

 

2.6.1 Barns självkänsla 

Ledaren har en viktig uppgift i att utveckla barns självkänsla positivt. Om barnen är trygga 

och har en positiv självbild så ökar också förutsättningen för en positiv utveckling. Barn med 

gott självförtroende vågar också prova nya utmaningar. Men de barn som har dålig 

självkänsla drar sig gärna undan och vågar inte ens prova, eftersom faran att misslyckas och 

att det kan göra ont övervinner lusten att prova. För att få barnen att utveckla sin självkänsla, 

kan man anpassa övningarna så att barnen lyckas ofta, och man kan ge dem mycket 

uppmärksamhet och beröm (Svan m.fl., 2000:32). Pedagoger kan stimulera barnen i deras 

rörelseutveckling genom att uttrycka nya idéer, tankar och känslor. Om vi låter barnen göra 

det med sin kropp så lär de känna den och kan använda den som ett redskap. Fysiskt 

välbefinnande stärker vårt självförtroende och vår kroppshållning blir godare, och i samband 

med detta så stärks känslan av trygghet och välbefinnande (Jonson, 1983:27,37). 

 

 Ellneby (1991:48) och Dessen (1990:12) anser att barn bör ges möjlighet till allsidig rörelse 

varje dag, gärna ute. Ofta skjutsas små barn upp till tre års ålder i vagn. Det är ett onödigt 

åkande (Dessen, 1990:67).  Vi som pedagoger bör tänka på att barn klarar av att gå, men i sin 

egen takt. Det bör vi låta dem göra för att träna sin ork och motoriska säkerhet. Efter hand kan 

man öka rundan när barnen orkar mer (Ljungström, 2000:96). Fagerli med flera (2001:138) 

anser att barn bör vänja sig vid ojämn terräng och att gå i trappor. På vintern ska de få tumla 

om i snön, åka skidor och skridskor.  

 

2.6.2 Planering av rörelsestund 

Det finns några saker en pedagog bör tänka på vid en planerad rörelsestund. Pedagogen ska 

vara väl förberedd med en klar målsättning. Rörelse är inte ett mål i sig, utan ett av många sätt 

att utveckla barnet. Pedagogen ska utgå från barns behov, intressen, ålder och var de befinner 

sig i utvecklingen. Samtidigt ska man vara lyhörd för barns skiftande behov och önskningar 

och kunna ändra i sin planering. Att barnen får vara med och bestämma tränar ett 

demokratiskt arbetssätt (Dessen 1990:76-78). När man som pedagog planerar rörelsepass bör 

man tänka på att göra om en del nya övningar och göra andra gamla lite svårare för att låta 

barnen få utveckla sig framåt. Som pedagog bör man vara öppen för barnens reaktioner 
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(Granberg, 1994:43-44). Svensson (1998:157) skriver att Holle anser att pedagogen inte skall 

stimulera den färdighet som barnet behärskar dåligt utan den förmåga som utvecklingsmässigt 

kommer före. Vygotsky ansåg istället att undervisning skall ligga något över barnets nivå 

(a.a.). I läroplanen för förskolan (2001:12) står det att ”Den pedagogiska verksamheten skall 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den skall utgå 

från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter”.  Inledningen av en lektion är något av 

det viktigaste att planera. Det är här det avgörs om vi får barnen med oss eller inte, och om vi 

lyckas fånga deras intresse. Barnen är från början oftast angelägna att få sätta igång med att 

leka och röra på sig. Inleds lektionen med en kvart av stillasittande och lyssnande, riskeras 

den gnista som fanns hos dem i början att slockna. Snabbhet vid samling bör gälla (Raustorp, 

2000:24). Om pedagogen är förberedd kan den låta sig inspireras av barnens reaktioner och 

förslag (Granberg, 1994:43-44).  

 

2.6.3 Pedagogens roll  

Det gäller att ha ständig överblick och se vad som lockar barnen till aktivt deltagande, och att 

fånga upp dem som inte hänger med. Det är viktigt att läsa av barnens uppmärksamhet och 

koncentration och utifrån det fortsätta eller avsluta en aktivitet eller ett helt pass (Granberg, 

1994:43-44). Pedagogen ska visa ett tydligt ledarskap och sätta gränser. Det ger barnen 

trygghet och minskar skaderisken. Pedagogen ska vara lugn och ha lätt till leenden och skratt. 

Humorn är viktig. Man ska aldrig vara ironisk eller använda dubbla budskap till barn. 

Rörelsestunden ska ha en tydlig början, gärna med något välbekant för barnen. Barn lär 

genom att imitera. Pedagogen ska visa hela leken för gruppen och använda både talspråk och 

kroppsspråk (Dessen, 1990:77-78). Höger hjärnhalva är specialiserad på känslouttrycket i 

språket, tonfall och kroppsspråket. Hos de yngre barnen dominerar höger hjärnhalva och 

därför är små barn ytterst känsliga för kroppsspråk, tonfall och stämningen (Ladberg, 

2000:40). (Se vidare om hjärnhalvorna på bilaga 1.) Har man ögonkontakt med alla ser man 

om de är uppmärksamma och verkar förstå. Pedagogen ska inspirera barnen och locka fram 

aktiviteter. Om man själv är med och leker och tycker det är roligt, drar man lättare med sig 

alla barnen. Pedagogen bör visa sitt engagemang och intresse för barnen genom att förstärka 

lyckade övningar muntligt och med kroppskontakt (Dessen, 1990:77).  

 

 

 



 17

2.6.4 Rörelsestunden 

Man ska variera mellan intensiva och lugna övningar (Dessen, 1990:77). Yngre barn är aktiva 

i intervaller. De är intensivt aktiva en kort stund för att sedan vila. Detta är barns naturliga sätt 

att leka. Detta arbetssätt av intervallkaraktär är nödvändig för normal tillväxt (Raustorp, 

2000:37). Pedagoger kan i rörelselekar lägga till rörelse som är nya för barnen och på detta 

sätt träna deras rörelsemotorik. Men även barn kan föreslå nya motoriska rörelser i leken. När 

man leker lekar eller gör rörelse så kan man som vuxen ta fram nya redskap som barnen kan 

träna olika saker med. Man kan ta fram en stor boll och en liten och prova vad man kan göra 

med dessa, man kan ta fram en bänk om man är i en idrottssal prova vad man kan gör på en 

sådan, det är bara fantasin som sätter stopp för möjligheterna (Mellberg, 1993:40-42). Man 

kan repetera lekar och övningar så många gånger att alla barnen verkligen kan dem. Det ger 

trygghet att kunna något ordentligt. Övningarna ska ge barnen utmaningar, men det ska finnas 

en valfrihet för dem som inte kommit lika långt. Pedagogen ska se till att alla är delaktiga och 

att redskapen räcker till alla. Man ska undvika övningar där alla står på led och väntar på sin 

tur för att sedan göra något när de andra ser (Dessen, 1990:77-78). Skelettet hos barn som 

växer är svagare än muskler, senor och ledband, så därför ska inte barn styrketräna. Lekar där 

barnen till exempel bär varandra ska absolut inte användas (Svan m.fl., 2000:21). Vid 

användande av redskap är barnen med och plockar fram och undan. Att hjälpa till bidrar till en 

viktig del av utvecklingen i ansvarstagande.  Övningar med kroppskontakt ger en varm och 

tillåtande atmosfär i gruppen där alla känner sig sedda. Det är det bästa förebyggande medlet 

mot aggressioner i gruppen. Pedagogen ska ta ansvar för att alla är med och att ingen känner 

sig utanför eller misslyckad. Barn i förskoleåldern bör aldrig tävla, mer än i undantagsfall 

stora grupper där det inte finns någon förlorare. Pedagogen ska se till att lagen blir 

jämnstarka, då blir det roligt och spännande. Rörelsestunden ska ha en tydlig avslutning. Man 

kan avsluta med något lugnt som ger avslappning och trygghet (Dessen, 1990:78-79). Det är 

viktigt att både barn och vuxna kan slappna av en stund när det varit tufft. Därför är det 

viktigt att lära barn att kunna slappna av i musklerna, och det kan man göra genom att de lär 

sig att spänna musklerna en efter en och sedan släppa efter på muskeln. Denna övning kan 

man låta barnen arbeta två och två, och då kan kompisen känna ifall man lyckas. Eller så kan 

man leka lekar som innehåller avslappningsövningar. Det finns olika sätt, här är två. Den ena 

går ut på att barnen tänker på spagetti, först okokt sedan kokt, den andre är att man som ledare 

masserar varje barn en liten stund när de ligger och blundar. Avslappning kan vara bra för 
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barn med motoriska svårigheter, ett sätt för dem att kunna göra saker i ett lugnare tempo 

(Jonson, 1983:38,86). 

 

2.6.5 Funderingar till pedagoger 

Mellberg (1993:4-5) har skrivit några frågor som pedagoger och blivande pedagoger bör 

fundera kring. I vilken utsträckning ger vi barnen rörelseupplevelser och hur ser vi på deras 

vilda lekar? Är vi delaktiga och ser deras fantastiska rörelsefantasi eller stoppar vi våghalsiga 

lekar med vår oro för att de ska göra sig illa? Ser vi deras lekar som stökiga och föredrar 

stillasittande aktiviteter där barnen utvecklar sin finmotorik före den grovmotoriska? Lägger 

vi in extra tid för barns spontanitet under våra promenader? Låter vi dem krossa isen på 

vattenpölar, sparka i löven och balansera på trottoarkanter och liknande, sådant som är viktigt 

för barnen just nu och här?  

 

2.7 Varför integration med andra ämnesområden? 

Alla våra sinnen har olika nervbanor in i hjärnan. När flera sinnen är aktiva används flera 

vägar in i hjärnan, vilket leder till fler kopplingar, mer kunskap och bättre minne. 

Kunskaperna blir mångsidiga och det blir lättare att komma ihåg (Ladberg, 2000:24). Vi lär 

oss ungefär lika bra genom två eller flera sinnen. Men vissa personer är dominanta i något 

sinne och/eller mycket svaga i något. För dem gör det stor skillnad genom vilket sinne 

kunskapen presenteras. Därför är det viktigt med flera sinnesintryck (Ladberg, 2000:50). ”I 

samlingen bör stillasittande varvas med sagor, rim, ramsor, sång, musik, lek och rörelse så att 

alla sinnen berörs” (Granberg, 1999:41). 

 

Barns kunskap handlar om att förstå sambanden och helheter i vardagen och att tillägna sig 

olika färdigheter. (Granberg, 1999:39, 41). Vår högra hjärnhalva, som är den dominerande 

hos små barn, kommer ihåg i form av bilder och helheter (Ladberg, 2000:40). (Se bilaga 1.) I 

Lpfö 98 (2001:10) står det att ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”. 

 

2.8 På vilka sätt kan man integrera rörelse med andra ämnesområden? 

I Lpfö 98 (2001:13) står det: ”Förskolan skall sträva efter att varje enskilt barn utvecklar sin 

förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga 
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att orientera sig i tid och rum.” (a.a.) ”Det matematiska tänkandet grundläggs vid tidig ålder 

genom fysiska erfarenheter av omgivningen och genom att barnen sorterar, klassificerar och 

jämför” (Granberg, 2000:31). Det lilla barnet som kryper får fysiska upplevelser av avstånd. 

Begrepp som stor- liten, tung- lätt, många- få, lång- längre och mönster, former, nyanser kan 

synliggöras och upptäckas genom barns orienterande och undersökande av omgivningen 

(a.a.). I rörelselekar kan man träna rumsuppfattning på olika sätt. Samtidigt som man tränar 

rumsuppfattning så kan man ha lekar som barnen lär sig något av, man kan träna matematiska 

former som cirklar och trianglar (Jonson, 1983:38).  

 

Om man arbetar med musik och drama i rörelselekarna så kan man leka olika saker, som den 

här leken. Barnen skall till musik gå sakta runt ett barn som ligger på golvet, efter en stund så 

byter de plats och när båda har gjort det så byter man kompis. Denna lek är ett sätt för barn att 

lära sig kommunicera med andra, röra sig försiktigt, vara rädd om kompisarna och lita på 

varandra. Andra musikupplevelser där man kan använda rörelse är när barn själva får röra sig 

efter musik och låta fantasin spela med, då kan vi vuxna ge förslag på hur man kan dansa till 

musik med olika sorters hjälpmedel som band, tunna tygbitar och rockringar med mera. När 

barn rör sig till musik så blir de ofta gladare. Barn har lättare att röra sig naturligt till musik, 

än vad vi vuxna har (Jonson, 1983:38). 

 

Många pedagoger vet att rytm och musik är bra hjälpmedel för språkutvecklingen men de vet 

inte alltid att ursprunget till det finns redan i moderlivet. Med hjälp av rim, ramsor, sånger, 

fingerlekar och rörelsevisor tillägnar sig barn snabbare och lättare talspråket. Rörelserna ger 

barnen en kroppslig erfarenhet av språket (Ladberg, 2000:66). Rörelseträning är ett bra 

redskap för pedagogerna att använda för att tillföra nya ord. Genom att prata mycket med 

barnen om vad de gör och vad olika saker heter utvecklar man språket hos barnen samtidigt 

som de rör sig (Sandborgh-Holmdahl, Stening, 1993:11). ”Att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse 

liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 

att främja barns utveckling och lärande” (Lpfö 98, 2001:10). 

 

Lek, dans, friluftsliv och idrott utgör viktiga delar i barnens kultur. Genom att lära sig om 

olika kulturers traditioner kan avståndet mellan olika grupper minska och förståelse och 

respekten för varandra öka. Genom att tillsammans få upplevelser och erfarenheter av 
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exempelvis danser, lekar och spel från olika länder skapas en gemensam grund för 

samförstånd och osäkerhet kan övervinnas (Ekberg, Erberth, 2000:128-129). ”Förskolan skall 

sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt 

för andra kulturer” (Lpfö 98; 2001:12).  

 

Använd naturen som ett naturligt inslag i verksamheten. Barnen kan både undersöka vad som 

finns i naturen och röra sig naturligt i omgivningen. Vi som pedagoger har till uppgift att leta 

upp en plats där det finns möjligheter att utmana barnens rörelse och nyfikenhet om naturen 

och det är bra om man använder samma område så barnen blir bekanta med det och vågar 

prova mer och mer inom rörelseområdet (Ljungström, 2000:101). Vistelsen i naturen ger 

erfarenheter som påverkar barnens inställning till miljövård, hälsa och friluftsliv längre fram i 

livet (Fagerli m.fl., 2001:138). Att genom vistelse i naturen ge barnen upplevelser av och 

kunskaper om naturen är viktiga mål i ämnet. Det blir också naturligt att då arbeta med 

miljöfrågor. Man kan till exempel diskutera hur vi människor påverkar miljön och vilken 

inverkan det har på den. Det är också viktigt att ge barnen förståelse för naturens 

storslagenhet och samspel i naturen där människan är en del i helheten (Ekberg, Erberth, 

2000:129). ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet” (Lpfö 98, 

2001:10). ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt 

kunnande om växter och djur” (Lpfö 98, 2001:13). 

 

I förskolans läroplan (2001:9) står det att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan”. Leken kan både vara ett arbetssätt och ett mål för verksamheten. 

Genom den fria leken kan alla barn vara med och delta utifrån sin egen förmåga. Man tar bort 

fokuseringen på den enskildes prestationsförmåga och skapar en aktivitet där alla kan vara 

med. Genom leken får barnen på ett naturligt sätt träna motoriken och perceptionen. Lek 

bidrar även till skratt och glädje och den kan skapa ett positivt inlärningsklimat. Många lekar 

ställer krav på barnens fantasiförmåga. Att själva få komma på olika lösningar till de problem 

man ställs inför utvecklar barnens kreativitet (Ekberg, Erberth, 2000:129-130). 
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3. Syfte 
I bakgrunden belyses det ur flera perspektiv varför rörelse är viktigt och hur pedagoger kan 

främja och arbeta med rörelse på förskolan. 

 

Syftet är att ta reda på och beskriva hur pedagogerna arbetar med rörelse i förskolan. Genom 

att ta reda på vad barn tycker är roligt och jämföra med pedagogernas uppfattning vill vi visa 

några exempel på hur man kan få in/öka rörelseglädjen i det pedagogiska arbetet på förskolor. 

Hur kan vi som blivande pedagoger arbeta med rörelse och motorisk utveckling i framtiden? 

 

3.1 Frågeställning 

• Hur väl överensstämmer pedagogernas tankar med barnens åsikter om vad som är 

roligt att göra på förskolan? 

• Hur arbetar pedagoger för att alla barn ska få positiva upplevelser av rörelsestunderna? 

• Hur kan man integrera rörelse med andra ämnesområden inom förskolans verksamhet? 
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4. Metod 
I vår undersökning har vi intervjuat barn i förskoleåldern för att ta reda på vad de tycker är 

roligast att göra på förskolan. Vi har intervjuat pedagoger om deras tankar kring rörelse. 

 

4.1 Uppläggning 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000:135) förklarar 

semistrukturerade intervjuer som att frågorna är specificerade, ställs i ordningsföljd och att 

svaren är öppna för den intervjuade att utveckla sina egna synpunkter. Vi har använt oss av 

denna metod med semistrukturerade och kvalitativa frågor för vi vill ta reda på pedagogers 

syn på rörelse och hur de arbetar med det. Vi ville också försöka att undvika ledande frågor.  

 
Kvalitativt inriktade undersökningar söker kvalitativ information (vilka egenskaper?) och syftar till att ge 
beskrivningar, nyanser och djup. De kan dras med tolkningsproblem, vilket i sig inte behöver vara 
negativt. Ibland kan det vara studiens avsikt att kartlägga och presentera hur olika människor tolkar, 
uppfattar och förstår olika begrepp eller fenomen. Kvalitativ forskning handlar om att man undersöker hur 
människor uppfattar begrepp och vilka konsekvenser detta medför i den sociala verkligheten. Kvalitativ 
data bearbetas inte statiskt utan analytiskt. Mängden information är underordnad bredden och djupet i 
informationen.  

(Engström, Redelius, 2002:30) 
 

Vi använde oss av papper och penna under intervjun för att få en avslappnad stämning. 

Frågorna var de samma till alla pedagoger och vi ställde dem i samma ordningsföljd. Innan 

intervjun fick de veta att vi skriver ett arbete om rörelse. Vi förklarade också att deras namn 

eller förskolan de arbetar på inte kommer att framgå i vårt arbete. När vi skulle intervjua 

barnen frågade vi dem först om vi fick intervjua dem. Själva intervjun inledde vi med att 

fråga hur gamla de var. Alla barnen fick sedan en och samma fråga att svara på. Denscombe 

(2000:151) skriver att det är lämpligt att börja en intervju med en lätt fråga som kan ge de 

intervjuade möjlighet att finna sig till rätta och slappna av. 

 

4.2 Genomförande 

Vi har gjort våra undersökningar med barn och pedagoger under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Förskola A har tre avdelningar, en småbarns och två syskonavdelningar, 

och ligger i norra Skåne. Förskola B har två avdelningar, en småbarns och en 

syskonavdelning, och ligger i södra Skåne. Intervjun av barnen på förskola A gjordes direkt 

efter frukost och på förskola B gjordes barnintervjuerna efter middagen. Då hade barnen inte 

hunnit komma igång och leka några avancerade lekar.  Doverberg och Pramling Samuelsson 
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(2001:25) skriver att tidpunkten för intervjun är betydelsefull. Ett barn som väntar på att äta, 

blir avbrutet i sin lek eller är trött är inte lika motiverat som ett barn som inte känner sig trött, 

hungrigt eller avbrutet. Intervjuerna har vi gjort enskilt på våra respektive VFU- platser. De 

har skett med en person i taget, oavsett barn eller vuxen, detta för att de inte ska påverkas av 

varandras svar. Doverberg och Pramling Samuelsson (2001:29) skriver att om en intervju ska 

ske enskilt eller i grupp beror på vad man vill få fram. Vill man veta hur den enskilda 

personen tänker är en enskild intervju att föredra. Under intervjutillfällena satte vi oss på en 

lugn plats så att vi inte skulle bli störda. Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson 

(2001:25) är en lugn plats en betydelsefull förutsättning för att de intervjuade ska kunna 

koncentrera sig och inte tappa intresset. Vi vill påpeka att studsmattan som nämns några 

gånger på förskola A varken är ny eller har varit undanställd. Barnen har inte heller hört 

varandras svar. 

 

4.3 Urval 

Urvalet bland barnen har varit att vi intervjuat de barn på förskolorna vars föräldrar gett 

skriftligt tillstånd. Vi lämnade 35 lappar om skriftligt tillstånd till föräldrarna. Av dem gav 5 

ett nekande besked, 6 svarade inte alls och 24 gav tillstånd, vilket var 12 på varje förskola. Vi 

har inte lagt någon tonvikt på kön och ålder. På förskola B fanns det bara en syskonavdelning 

att tillgå vid barnintervjuerna, och på förskola A har urvalet skett slumpmässigt. Vi har 

intervjuat alla förskollärarna som arbetar på de två förskolorna, vilket blev 10, 6 på förskola A 

och 4 på förskola B. Vi valde alla förskollärarna därför att de arbetar i olika åldersgrupper på 

olika avdelningar, vilket gör att arbetssätten och tankarna kring rörelse kan variera dem 

emellan. De intervjuade pedagogerna är alla kvinnor i åldern 35-65 år. Ingen av dem är helt 

nyutexaminerad utan de har arbetat i några år. Vi valde att göra undersökningen på våra VFU- 

förskolor eftersom de var lättast att tillgå.  

 

4.4 Bearbetning 

Vi renskrev varje intervju direkt medan vi hade dem färska i minnet. Barnens svar har vi 

sammanställt och analyserat utefter hur de knyter an till rörelse. Pedagogernas svar har vi 

jämfört med varandra, fråga för fråga och analyserat utifrån vårt syfte och vår frågeställning. 

Till sist har vi jämfört pedagogernas första intervjufråga, vad de tror att barnen helst gör på 

förskolan, med barnens svar. Resultatet av intervjuerna redovisar vi i en sammanfattande text 

som varvas med citat. Därefter följer analyser av intervjuerna. 
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5. Resultat av undersökning 
Under 5.1 har vi gjort en sammanställning av barnintervjuer. Under 5.2 har vi gjort en 

sammanställning av intervjuerna med pedagogerna. Intervjufrågorna till pedagogerna har vi 

på bilaga 2.  

 

5.1 Resultat av barnintervjuer  

Till barnen har vi ställt följande fråga: ”vad tycker du är roligast att göra på förskolan”? När 

barnen endast har svarat ”leka”, har vi frågat vidare vad de leker.  

 

Några av barnen svarade att de tycker att hoppa är roligt, som att hoppa på studsmatta, hoppa 

hopprep. En pojke svarade ”hoppa högt på studsmattan”. Andra barn svarade att cykla, klättra 

i ribbstolarna och en flicka svarade ”simma, bada och sådant”. En tvååring tycker om att 

”banka och hamra” på en leksaksbräda med träpluggar. Många av de intervjuade barnen har 

svarat att tycker om att leka med kamraterna, och då rollekar som ” mamma, pappa, barn”, 

”polis”, ”kung” och att de är djur. Några har svarat att leka med saker, så som lego, bilar och 

Barbie. Tre barn tycker om att vara ute. Två barn visste inte och en knäppte med fingrarna till 

svar. Att läsa och titta i böcker tog två barn upp. Spela på dator är det två barn som säger de 

tycker är roligt, medan en svarar att han tycker om att spela spel. Rita och måla är det fyra 

barn som sagt att de tycker är kul. 

 

5.2 Resultat av intervjuer med pedagoger 

Vad pedagogerna tror att barnen föredrar att göra på förskolan. 

Pedagogerna tror att barnen tycker det är roligast med leken på förskolorna, den fria leken är 

mest uppskattad, men på förskolorna vi har frågat tror pedagogerna på både A och B att även 

den planerade leken är rolig ibland. En pedagog säger att ”de små barnen vill leka fritt och gå 

och plocka”. ”De äldre kan mer fråga vad ska vi göra idag och uppskatta något styrt.” En 

annan svarar ”träffa kompisar” och ”leka både fritt och styrt”. En pedagog påpekar vikten av 

att hjälpa barn igång att leka ifall man märkt att barnet inte kan. Barn har ett stort 

rörelsebehov säger en pedagog, medan en annan på förskolan säger att barnen även tycker om 

att måla, rita och pyssla. ”Det barnen sätter sist är nog samlingen för den stör ofta barnens 

lek”. 
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Uppmuntran till rörelse. 

Pedagogerna uppmuntrar till rörelse genom att vara ute i ojämn terräng, i förskola A så är en 

del av tomten en skogstomt, medan B ofta går ut i naturen på utedagar. En pedagog på 

förskola A säger: ”Vi går ut så mycket som möjligt.” ”Där är en ojämn terräng, så mycket blir 

tillfredsställt.” Även rörelselekar har båda förskolorna för barnen. På förskola B talar man om 

gymnastik där barnen kan träna sin rörelsemotorik. En pedagog säger att de använder 

rörelselekar för att se barnens utveckling till utvecklingssamtalet. Uppmuntra och tillåta är det 

två pedagoger som nämner i denna fråga. ”Jag ser möjligheter och uppmuntrar istället för att 

be dem hoppa ner från stenen.” En pedagog påpekar vikten av att det är viktigt att vuxna rör 

sig, då visar de barnen vad man kan göra. 

 

Roligt med rörelse. 

Några pedagoger anser att rörelse i sig inte behöver vara roligt. En del av pedagogerna svarar 

att det måste vara roligt, andra svarar att det är pedagogens uppgift att göra den rolig, 

utmanande och även lockande. Några citat från pedagogerna: ”…annars får man dem inte 

med sig.” ”Är det roligt tänker man inte på att det tränar.” ”Allt de ska göra behöver vara 

roligt.” ”Barn lär bäst när man leker fram.”  

 

Speciella tillfällen för rörelse. 

På förskola A säger en del av pedagogerna att de inte har något speciellt tillfälle för rörelse 

utom när de skall kolla barnen inför utvecklingssamtalet och under temat. ”Innan 

utvecklingssamtal kollar man av dem.” En annan pedagog säger att ”vid planerad rörelse 

kollar vi av dem, om någon behöver extra”. Några pedagoger från A talar om skyddsrummet 

där de har rörelselekar med mera. De nämner också att rörelse förekommer i lek och i temat. 

Förskola B har planerade utedagar och gymnastikdagar säger de flesta pedagogerna, en del av 

dem säger också att de har planerade rörelsesånger med barnen, en tar upp att de har drama 

planerat. En pedagog anser att ”större barn behöver röra sig mer”. 

 

Planering och att göra det meningsfullt för alla barn. 

De flesta pedagogerna tänker på var barnen är i utvecklingen och försöker utgå från det, en 

del pedagoger säger att de delar upp dem i ålder och utveckling. ”Vi kollar så de följer ålderns 

utveckling.” ”Det ska inte vara för svårt och inte för lätt. Är man i blandad grupp får man 

variera.” En pedagog säger att man tränar alla barnen, trots individuella behov, för att ingen 
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ska bli utpekad. En pedagog säger att hon ”tittar på svårigheterna och försöker träna det”. Hon 

säger att alla ska få känna rörelseglädje. Några pedagoger säger att barnen kan mer än man 

tror. Två pedagoger på förskola B säger också att det är viktigt att göra något gammalt som 

barnen känner igen, och något nytt. ”Variation.” ”Inte för långa pass med något.”  

 

Meningsfullt för barnen tänker pedagogerna fortfarande på gruppindelningen: ”Dum fråga, 

delar in dem i grupper.” Andra säger det skall vara roligt för barnen och varierande, och man 

bör tänka på vilka barn som behöver stöd. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd, och 

kunna bjuda på sig själv. En pedagog säger: ”använda hela mig själv, kroppsspråket, gester, 

mimik, tonfall är viktiga och jag gör det roligt”. ”Vara lyhörd för vad barnen vill.” 

 

5.3 Analys av barnintervjuer  

I vår intervju svarade tre flickor att de tycker om att rita och måla. De barn som svarat detta är 

3½-4 år. Ladberg (2000) anser att barn börjar intressera sig för finmotoriska aktiviteter i den 

åldern. Två av barnen har svarat att de tycker om att spela på datorn. En pojke föredrar att 

spela spel och kolla i böcker. Dessa aktiviteter är i huvudsak stillasittande. Enligt Ladberg 

(2000) tränar de finmotoriken.  

 

Två av barnen visste inte vad de tyckte var roligast att göra. En pojke förstod troligtvis inte 

frågan eftersom han bara knäppte med fingrarna till svar.   

 

Flera av barnen svarade att leka är roligast. Granberg (1999) framhåller vikten av lekens 

betydelse. Den är nödvändig för barns alla utvecklingsområden. En del barn har svarat med 

grovmotoriska aktiviteter som klättra, hoppa hopprep och hoppa på studsmatta, cykla och 

simma. Vår undersökning visar att de flesta barnen har en inbyggd rörelseglädje, som 

Mellberg (1993) säger. Barnen nämner både inomhus och utomhusaktiviteter. I Lpfö 98 

(2001) står det att verksamheten ska bedrivas både utomhus och inomhus. Flera författare 

nämner utomhusvistelsen som viktig (Welin, Öberg, 2004, Fagerli m.fl., 2001, Danielsson 

m.fl., 2001, Ljungström, 2000). Alla barnen svarar med aktiviteter som inte är planerade utan 

förekommer i den ”fria leken”. Granberg (1999) skriver att den fria leken är självvald och 

rolig och är barns viktigaste sysselsättning. En flicka svarar simma och bada, och även om det 

är en inplanerad aktivitet så får barnen leka fritt i vattnet. 
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5.4 Analys av intervjuer med pedagoger 

Av de pedagoger vi intervjuat, tror de flesta att barn tycker att leka är det roligaste att göra på 

förskolan. Det stämmer enligt vår undersökning med barn (se ovan). Granberg (2000) anser 

att barns naturliga tillstånd är lek därför bör alla verksamheter utgå från leken. En pedagog 

anser att barnen vill vara där de vuxna är. Granberg (1999) skriver att småbarn behöver 

tillgång till lekberedda vuxna som finns till hands för stöd och bekräftelse.  

 

Alla pedagoger är överens om att utelek främjar barns rörelse. De anser att man ska gå ut och 

leka varje dag. Flera författare anser att vi mår bra av utevistelse (Danielsson m.fl., 2001, 

Ljungström, 2000, Ellneby, 1991). Pedagogerna på förskola A använder sig mycket av sin 

utegård som delvis består av ojämn skogsterräng. Fagerli m.fl. (2001) anser att barn bör vänja 

sig att gå i ojämn terräng och trappor. Pedagogerna nämner ingenting om av- och påklädning 

som är en del av barnens vardag och utelek, och som tränar motoriken och 

kroppsuppfattningen.  

 

Några pedagoger anser att rörelsen i sig inte behöver vara rolig, men alla är överens om att 

man ska göra det roligt för att få med sig barnen på aktiviteten. I Lpfö 98 (2001) står det att 

verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn som deltar. 

 

De flesta pedagoger på förskola A gör rörelseaktiviteter med barnen innan utvecklingssamtal 

för att se hur långt de kommit i utvecklingen. De yngre barnen har inga regelbundna 

planerade rörelseaktiviteter men pedagogerna berättar att rörelsen kommer in i temat och 

leken. Pedagogerna på förskola B har regelbundna planerade aktiviteter som idrott, naturdag 

och sångsamling med rörelse. Jonson (1983) skriver att man kan stimulera barnen i deras 

rörelseutveckling. Desto mer barnen rör sig desto mer lär de känna sin kropp. 

 

Alla pedagoger på förskola A och två av dem på förskola B utgår från barnens ålder och 

behov när de planerar rörelsestunder. Några pedagoger anser också att det ska vara roligt. 

Dessen (1990) anser att när pedagogerna planerar en rörelsestund bör de utgå från barnens 

behov, intresse, ålder och var de befinner sig i utvecklingen. Andra pedagoger pratar om att 

man ska variera aktiviteterna, och två anser att man ska blanda gamla och nya aktiviteter. 

Mellberg (1993) skriver att pedagogerna kan i rörelselekarna lägga till rörelser som är nya för 

barnen för att träna deras rörelsemotorik. En pedagog säger att hon utgår från barngruppen. 
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Hon förtydligar inte om hon menar, behoven, åldrarna, antal barn eller allt. Annars nämner 

pedagogerna inget om att de vid planeringen utgår från barngruppens storlek, miljön eller 

rummet där aktiviteten ska äga rum eller förskolans läroplan. Svan m.fl. (2000) skriver att 

pedagoger har en viktig uppgift i att utveckla barns självkänsla positivt. Om barn är trygga 

och har en positiv självbild så ökar också förutsättningen för en positiv utveckling. Några av 

de intervjuade pedagogerna säger att barn kan mer än man tror. En pedagog säger att man inte 

ska peka ut enskilda barn utan anpassa övningarna för alla.  

 

För att göra rörelsestunden meningsfull för alla barn väljer flera av pedagogerna att dela in 

barnen i grupper efter ålder och förmåga. Pedagogerna pratar också om att inspirera med hjälp 

av sig själv, att variera och inte ha för långa pass av något och att göra det roligt där man 

varierar nytta med nöje. Dessen (1990) skriver att pedagogen ska inspirera barn och locka 

fram aktiviteter. Raustorp (2000) skriver att yngre barn är aktiva i intervaller. De är intensivt 

aktiva en kort stund för att sedan vila. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys  

I vår undersökning har det visat sig att leken har en framträdande roll på förskolan. 

Majoriteten av barnen har svarat att det roligaste på förskolan är att leka, vilket pedagogerna 

också svarade att de trodde att barnen tyckte. Pedagogerna har svarat med både planerad och 

fri lek, men barnen har endast svarat med aktiviteter inom den fria leken. En pedagog och fyra 

barn nämner utelek. 

 

Båda förskolorna arbetar med rörelse. Förskola A har en utegård med ojämn skogsterräng 

som de använder sig mycket av, och förskola B har speciella utedagar. Båda förskolorna 

integrerar rörelse med sång, musik, ramsor, drama, lek, natur och i deras teman. 

 

Pedagogerna anser att rörelsestunderna bör vara roliga. De inspirerar barnen och för in 

rörelseglädjen genom att använda fantasin, locka, utmana, variera övningarna och vara lyhörd 

för barnens idéer. En pedagog berättar att hon använder hela sig själv, sitt kroppsspråk, 

mimik, gester och tonfall för att inspirera. När de planerar rörelseaktiviteter utgår de från 

barnens ålder och behov och att det ska vara varierande aktiviteter. 
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Pedagogerna nämner att rörelse är viktigt ur ett motoriskt perspektiv. De kollar av barnen så 

de utvecklas framåt. En pedagog säger att de kan få problem senare, men hon nämner inte 

vilken sorts karaktär problemen kan få. En annan pedagog pratar om barn med benskörhet, 

vilket är ett hälsoperspektiv. Men annars, anser vi, att det i intervjun med pedagogerna inte 

har framkommit något om rörelsens betydelse ur ett hälso- eller kognitivt perspektiv. 
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6. Diskussion 
Vi tycker att ämnet rörelse har varit roligt och intressant att läsa och skriva om. Det finns 

många områden att rikta in sig på och vi valde att skriva ur ett pedagogiskt arbetssätt för att 

själva ha nytta av det i vårt framtida yrke. På grund av ämnets stora utbud har vi haft svårt att 

begränsa oss. Det finns mycket litteratur att tillgå, men rörelsens betydelse ur ett 

hälsoperspektiv med inriktning mot barn har vi haft svårare att hitta. Nordlund m.fl. (1989) 

skriver att rörelse ger många positiva medicinska effekter. Vi tycker själva att vi mår mycket 

bättre, blir piggare, gladare och orkar mer när vi har regelbundna rörelseaktiviteter. I Lpfö 98 

(2001:12) står det: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande.”  

 

I bakgrundens avsnitt om rörelsens betydelse ur ett kognitivt perspektiv har Svensson (1998) 

några intressanta synpunkter, som säger att det inte har någon direkt betydelse. Hon skriver att 

det finns få vetenskapliga undersökningar som visar ett samband. Vi tror det kan bero på att 

rörelsen i sig är svår att plocka ut ur sitt sammanhang. Det händer samtidigt mycket i hjärnan 

när vi rör oss (Dessen, 1990). När vi till exempel rör oss i naturen får vi mycket sinnesintryck 

av blommor som doftar, fåglar som kvittrar och solen som värmer. Dessa intryck påverkar oss 

också. Vi anser att om rörelse inte påverkar vår kognitiva utveckling direkt så gör den det 

indirekt. Svensson (1998) skriver att rörelse ger psykologiska fördelar som vidare påverkar 

det kognitiva. Danielsson m.fl. (2001) skriver att hjärnans utveckling påverkas av 

grovmotoriska rörelser. Barns motorik och intellektuella förmåga är ömsesidigt beroende av 

varandra. 

 

I vår undersökning intervjuade vi 24 barn om vad de tycker är roligast att göra på förskolan. 

Intervjuerna var roliga att genomföra och vi fick veta att många av barnen föredrar att leka 

och utföra aktiviteter som är starkt knutna till rörelse. Granberg (1994, 2000) menar att barn 

är mycket fysiskt aktiva. De rör sig hela tiden och tränar sin kropps olika rörelser. Alla 

aktiviteter som barnen nämnde är sådant de gör under den fria leken. Vi anser att fri lek är 

något som inte är planerad av vuxna, men den behöver inte vara fri från vuxna. Likaså ska de 

planerade aktiviteterna bygga på barns intresse och lek. Granberg (1999, 2000) framhåller 

vikten av lekens betydelse för barn. Allt vi vill lära dem kan ske i lekens form. Vi har också 

intervjuat tio pedagoger om deras tankar och arbetssätt kring rörelse. Vi har ställt öppna 
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frågor för att få djupa och breda svar. Vi tror att om vi lämnat ut frågorna i förväg, och de haft 

några dagar på sig att svara, så hade svaren blivit rikare och mer genomtänkta. De svar vi fått 

visar att pedagogerna vet att barn helst av allt vill leka. För att göra rörelsestunderna roliga för 

barnen försöker de att locka, utmana, variera övningarna och använda sin fantasi. Vi anser att 

pedagogerna har en barnsyn som utvecklar barnens självkänsla positivt. Svan m.fl. (2000) 

anser att det är en viktig uppgift för pedagoger. Vid planering utgår de från barnen och deras 

utveckling (motoriska) och det tycker vi är det grundläggande och viktigaste. Dessen (1990) 

skriver att pedagogerna ska utgå från barns behov, intressen, ålder och var de är i 

utvecklingen. Detta står också i Lpfö 98. Under hela vår utbildning har vi använt oss mycket 

av Lpfö 98, både i seminarier och på vår VFU, därför tycker vi det är konstigt att inte någon 

av pedagogerna nämner Lpfö 98 under intervjuerna. Vi anser att den är viktigt att ha med som 

en bakgrund och förståelse till vad man arbetar med i förskolan. Förskolorna integrerar rörelse 

genom att vara ute mycket, i musik, ramsor, lek och i deras teman. I Lpfö 98 (2001:10) står 

det att ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande”. Vi anser att intervjuerna har gett svar på vår frågeställning, men vi saknar 

en djupare diskussion från pedagogerna, om varför rörelse är viktigt. Vi har inte velat ställa 

några frågor om rörelsens betydelse till dem, för vi anser att de frågorna skulle bli alldeles för 

ledande och vi vill inte ”ge svaren till dem i frågan”. 

 

Vi anser att rörelsen har stor betydelse för människans hela utveckling. Under arbetet gång 

har vi fått en ökad insikt om hur viktig rörelsen är redan för barn i förskoleåldern. Som 

blivande pedagoger vill vi främja barns rörelse och arbeta med det spontant i barnens vardag, 

vid specifika planerade rörelsestunder och integrerat med andra ämnesområden för att öka 

rörelseglädjen och ge barnen ett holistiskt lärande.     
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur man kan få in/öka rörelseglädjen i det 

pedagogiska arbetet i förskolor. Vi ville ta reda på vad barn tycker är roligt på förskolan och 

om detta överensstämmer med vad pedagogerna tror. Hur arbetar förskolorna med rörelse? 

Hur kan vi som blivande pedagoger arbeta med rörelse och motorisk utveckling i framtiden? I 

Lpfö 98 (2001:12) står det: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande”.   

 

I teoribakgrunden har vi tagit upp om varför det är bra att röra sig ur ett motoriskt perspektiv, 

hälsoperspektiv, och ur ett kognitivt perspektiv. Granberg (2000) hävdar att barn utvecklar sin 

motoriska förmåga genom att ständigt vara i rörelse. Fagerli m.fl. (2001) skriver att all 

kroppslig aktivitet är hälsofrämjande. Danielsson m.fl. (2001) menar att barns motorik och 

intellektuella förmåga är ömsesidigt beroende av varandra. Vi har även tagit upp hur man som 

pedagog kan arbeta med rörelse på olika vis, både som integrerat och bara rörelse i den 

dagliga verksamheten. Granberg (1999) skriver att barns naturliga tillstånd och viktigaste 

sysselsättning är lek. Den är nödvändig för barns utveckling motoriskt, intellektuellt, 

kognitivt, känslomässigt och socialt. 

 

I den empiriska delen har vi intervjuat 10 förskollärare och 24 barn på två förskolor. Barnen 

har bara fått frågan om vad de tyckte var roligast att göra på förskolan. Pedagogerna har fått 

svara på sex frågor där en hängde samman med barnens, vad de trodde barnen tyckte var 

roligast att göra. De andra frågorna hänger samman med vår frågeställning hur de tänker när 

de arbetar med rörelse, hur de gör den rolig för barnen, och hur de uppmuntrar barn till 

rörelse, hur den blir meningsfull för barnen, och hur de tänker när de planerar rörelse. 

 

Nästan alla pedagoger och barn har svarat att lek är det som är roligast. Vi kan se i barnens 

svar att många av dem gillar rollekar och en del tycker om rörelselekar där de övar sin 

motorik. I pedagogernas intervju ser vi att många av dem tar upp uteleken och naturdagar som 

en viktig sak i förskolan som främjar rörelse. Rörelse finns också som naturliga inslag i 

musik, ramsor, lek och teman. Planeringen utgick från barnens ålder, behov, utveckling och 

några säger att det bör finnas med lite utmaningar för barnen. Aktiviteterna ska vara roliga 

och varierande. 
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Bilaga 1 

Våra hjärnhalvor arbetar olika men samarbetar ständigt. Här följer en beskrivning av de båda 

hjärnhalvornas funktioner hos högerhänta (Ladberg, 2000:41, Centerheim-Jogeroth, 1988:10-

11). 

 

Vänster hjärnhalva    

Viljemässiga rörelser 

Tal och språk 

Syntax (satslära) 

Skriven text 

Detaljer 

Logiskt tänkande 

Tidsrelationer 

Viljeansträngning 

Värdering och kritik 

Algebra 

 

 

Höger hjärnhalva 

Inlärda automatiska rörelser 

Språkmelodi, musik 

Ordbilder 

Helheter 

Kroppsspråket, kroppsuppfattning 

Färg, form och bildseende 

Sinneserfarenheter 

Rumsuppfattning 

Inre föreställningsbilder av upplevelser 

Inlevelse 

Bearbetning av känslomässiga intryck 

Geometri 

 



Bilaga 2 

I intervjun med pedagoger har vi ställt följande frågor: 

 

1. Vad tror du att barnen tycker är roligast att göra på förskolan? 

2. Hur uppmuntrar ni barnen till rörelse? 

3. Behöver rörelse vara roligt för barnen? 

4. Har ni speciella tillfällen för rörelse? Förklara. 

5. Hur tänker ni när ni planerar rörelsestunder/aktiviteter/gymnastik? Vad utgår ni från? 

6. Hur arbetar ni för att rörelsestunderna ska vara meningsfulla för alla barnen? 

 


