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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån pedagogerna är medvetna  om 
den omedvetna rörelsen och om de flätar samman leken så rörelsen sker på ett lustfyllt 
sätt. Pedagogens har en stor roll när det gäller att inspirera och locka till all sorts rörelse.  
Metoden i denna studie är ett kvalitativt synsätt och vi har genomfört semistrukturerade 
intervjuer med olika pedagoger. Resultatet har analyserats med hjälp av Vygotskijs 
sociokulturella teori och med fokus på mediering, som innebär hur människan använder 
olika redskap för att förstå och kommunicera med omvärlden.  
 
Resultatet visar att oplanerad rörelse finns så gott som dagligen på förskolorna men att 
det ser olika ut. Några förskolor anser att den fria leken är viktig för barnen och 
prioriterar det och menar att rörelsen kommer in i leken. Andra förskolor anser att 
barnen borde få mer fri lek men de måste planera verksamheten för att följa 
styrdokumenten. På samtliga förskolor är de ändå överens om att det gynnar leken om 
pedagogerna finnas nära barnen för stöttning och vägledning. 
 
Utomhusmiljön var den arena som var bäst lämpad till rörelse, samtidigt som det även 
visade sig att det i utemiljön fanns stora skillnader, beroende på pedagogerna sätt att 
arbeta.  
 
I analysen kunde utläsas, utifrån respondenternas svar, att rörelsen är en tolkningsfråga 
för hur stor plats den får ta och hur vi väljer att arbeta. Vi anser att rörelsen bör få 
mycket plats i verksamheten och också att denna kan flätas ihop i olika ämnen, så 
barnen upplever rörelsen mer positiv. Vi upplever att rörelsen anses som mindre 
prioriterad, då den endast nämns vid två tillfällen i styrdokumentet. De visar därför på 
att det krävs en förståelse hos pedagogerna för att rörelsen måste få ta plats och att de 
ser rörelsen som viktig. Men även en kunskap om att man bör växla mellan olika 
aktiviteter under dagen.	  
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1 Inledning  
 
Vi kan i medierna nästan daligen läsa om att Sveriges befolkning rör sig mindre och 
mindre och allt fler barn blir mer stillasittande. Tekniken går framåt i en rasande fart 
och ofta diskuteras det i olika sociala medier om att barn inte rör sig tillräckligt. 
Forskning visar att olika ålderssjukdomar som till exempel benskörhet, dåligt hjärta och 
typ 2- diabetes sjunker allt lägre ner i åldrarna (Faskunger 2008). I skolan minskar 
antalet idrottstimmar och när det är dags för rast är det inte de klassiska 
skolgårdslekarna som barnen väljer utan tekniken lockar starkt idag.  
 
På de flesta förskolor sker det minst en gång i veckan en planerad rörelsestund, men hur 
tänker pedagogerna när det gäller den oplanerade rörelsen? Hur mycket plats får 
rörelsen i den fria leken och var äger den rum? 
 
Vår åsikt är att det kan vara viktigt att lyfta fram rörelsens betydelse och belysa den 
oplanerade rörelsen.  
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2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att studera pedagogernas erfarenheter av att arbeta med oplanerad rörelse och 
frilek i förskolan. 
  
Frågeställning: 
	  
Hur lyfter pedagogerna fram den oplanerade rörelsen i förskolan?  
 
Hur ser pedagogerna på den planerade verksamheten kontra fri lek? 
 
På vilket sätt arbetar pedagogerna för att skapa positiva upplevelser som lockar barnens 
rörelse? 
 
 
 
 
 
2.1 Begreppsförklaring  
 
Hangaard Rasmussen har uppfattningen om att ”fri lek” äger rum när en verksamhet 
inte är planerad, utan barnen får själva välja vad de vill göra. Den här leken är därmed 
även fri från inblandning av vuxna (Hangaard Rasmussen, 1993).   
Vår tolkning är att när leken sker på barnens egna villkor där de själva kan påverka 
leken innehåll. 
 
Ellneby (2007) beskriver rörelsen som viktig och att detta är när barnen är motoriskt 
aktiva och rör på sig. Hon menar vidare att barn många gånger vill och lär sig mycket på 
egen hand. 
Vår tolkning av rörelse blir därmed att detta innefattar allt som sker när barnen är aktiva 
och den oplanerade rörelsen menar vi är något som sker av barnens egen drivkraft och 
vilja. 
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3 Bakgrund 
 
3.1 Rörelse i förskolans styrdokument  
 
Ser man i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) vad det står om rörelse 
kan man läsa följande om förskolans uppdrag:  
 

”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 98/2010, s7). 

 
 Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen och verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna ideér, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både på 
förskolans gård och i naturmiljö. 
  
Under rubriken Utveckling och lärande: 
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn; Utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten 
av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Utveckla sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och 
musik, dans och drama” (Lpfö 98/2010:s 10) 

 
Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, får stöd och stimulans i 
sin motoriska utveckling (Lpfö 98/2010:s 11). 
 
Ordet rörelse nämns två gånger i Lpfö 98/10 och riktlinjerna är otydliga för vad som 
gäller angående rörelse, vilket är vår uppfattning.  
 
3.2 Tidigare läroplaner i förskola och skola 
 
Vi har valt att bland annat lyfta fram grundskolans läroplan (Lgr 80) detta eftersom vi 
vill visa att något har skett med ordet rörelse. Här har nämligen namnet ändrats och 
detta benämns  numera som idrott. Där finns också angivet att undervisningen ska ske 
utomhus ett visst antal dagar om året. 
 
Idrotten ska erbjuda eleverna insikter i olika uttryck för mänskliga känslor, stämningar 
och erfarenheter. Det står även tydligt att under vissa delar av läsåret (4-8 dagar) ska 
skolarbetet ske i form av friluftsverksamhet utomhus. Syftet är att eleverna ska vara 
aktiva och få möjlighet till utevistelse i naturen. Detta ska lära dem att inse värdet av 
friluftsliv och ta del av olika motionsformer som de kan ägna sig åt senare som vuxna. 
Friluftsverksamheten ska även stimulera ett intresse för regelbunden och 
konditionskrävande utevistelse som ger en bättre hälsa och arbetsförmåga, kan man 
läsa. 
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Blickar man tillbaka till 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
står det att skolan ska erbjuda elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen. Även här nämns dans men ordet rörelse finns inte med. 
 
Ser man vad det står om rörelse i läroplanen i Lpfö 98, under förskolans uppdrag, kan 
man läsa att barnen ska kunna få 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 som utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98:7). I Lpfö 98 så nämns ordet rörelse 
bara två gånger medan ord som kunskap står återkommande i texten. 
 
3.3 Rekommendationer och motiv till daglig rörelse 
 
Genom att barnen får röra sig kan de lättare koncentrera sig och inlärningen blir oftast 
lättare för barnen. Riksidrottsförbundet (2009) skriver att tidiga upplevelser av rörelse 
och motion har en stor betydelse för att individen blir aktiv senare i livet. Får barnen 
vara aktiva och ta del av goda motionsvanor som unga kommer även deras hälsa 
troligen bli bättre i framtiden. 
 
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (2016) redogör för hur mycket barn bör röra på sig 
varje dag och den rekommenderade tiden är minst 60 minuters höjning av pulsen. Alla 
barn behöver röra på sig för att känna att de mår bra och utvecklas på bästa sätt. Även i 
förskolan har barnen blivit mera stillasittande, enligt rådande forskning. 
 
Världshälsoorganisationen WHO (2004) har etablerat en rekommendation för barns 
mediekonsumtion vilket innebär att barn och unga inte bör sitta vid elektronisk media 
mer än två timmar per dag. Bakgrunden till rekommendationen är att barns 
mediekonsumtion har ökat under senare decennier och flera studier har funnit ett 
samband mellan hög mediekonsumtion och övervikt hos barn och unga. 
  
3.4 Synen på motorikens betydelse för barnets hälsa och utveckling  
 
För att utveckla en bra motorik behöver barnet få krypa, klättra, gunga, åla, balansera, 
bära, gå, springa och hänga. Grahn (1997) lyfter fram vikten av rörelse och att denna 
ska locka och stimulera till lek för barnen, vilket bidrar till erfarenheter som sedan 
kommer till användning i den fria leken. 
 
Det som krävs för att barnet ska få en positiv upplevelse till rörelse är att pedagogerna 
har kunskap om barnets rörelseutveckling och varför barnet måste röra på sig. Barnet 
behöver få tid och utrymme till att upprepa rörelserna. Genom att öva och upprepa 
befäster barnet sin kunskap och kan sedan gå vidare i kunskapsutveckling.  
 
Alla fysiska aktiviteter verkar ha positiv effekt på barnens hälsa, samtidigt som de 
minskar risken för övervikt, enligt Riksidrottsförbundet (2009), som även menar att 
detta troligen bidrar till bättre sömn. Detta visar då även på att all motorisk träning inte 
bara kan påverka den kognitiva utvecklingen utan också, i slutändan, kan påverka 
inlärningen. Vi tolkar detta som att; om barnet ges möjlighet att röra sig, kommer 
koncentrationen troligen även att öka och inlärningen bli lättare. Om barnen redan i 
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förskolan kan lära sig att röra på sig regelbundet och känna att det är roligt och få 
positiva upplevelser av detta, så kanske detta kan bli till en vana i deras dagliga liv.  
 
Riksidrottsförbundet (2009) hävdar även att regelbunden fysisk aktivitet inte bara ökar 
muskelmassan i kroppen utan också påverkar individens välbefinnande, självförtroende 
samt att detta ger bättre koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga. Därmed 
påverkas hela kroppen och hälsan blir bättre. 
 
Grahn (1997) visar på att en harmonisk miljö inverkar positivt på kroppen, 
stressnivåerna minskar. Szczepanski (Dahlgren 2007) beskriver att minskad stress 
bidrar till en ökad koncentrationsförmåga vilket kommer resultera i att barnen får lättare 
att lära. En välutvecklad motorisk förmåga bidrar i sin tur sedan till en ökad 
koncentrationsförmåga. När barnet rör sig automatiskt och inte behöver lägga fokus på 
utförandet av rörelserna, klarar barnet att lägga all sin uppmärksamhet på uppgiften.  
 
En annan viktig del när det gäller barns hälsa är att fetma börjar bli allt vanligare idag, i 
allt lägre åldrar. Barn vistas idag mer och mer inomhus, i trängre utrymmen, vilket leder 
till minskad möjlighet för rörelse vilket på lång sikt kan leda till viktuppgång och en 
stillasittande livsstil (Dahlgren & Szczepanski 1997). Raustorp (2004) lyfter fram 
satsningar som ska bidra till att förändra och öka barn och ungdomars utövande av 
fysiska aktiviteter, och i sin tur ge: ett större sparade av vårdkostnader för samhället. 
Hon lyfter till exempel fram att de ska satsa på miljöombygnad för att försöka 
åstadkomma förändrade rörelsemönster hos människan, få denna mer aktiv. 
 
I Sverige har det funnits mycket litteratur som berör lek och hur pedagogerna ska lära ut 
detta till barnen men det var först i början på 1980- talet som den första boken kom som 
hade en mer heltäckande syn på barns utveckling och behov av att röra sig. Denna bok 
heter Idrotten lär (Engström m.fl. 1998). Vikten av att röra sig har alltid funnits ända 
sedan forna Grekland då man såg rörelse i sig som sunt, rent och ädelt. Förskolan ska ge 
barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet och barn har en inre drivkraft att vilja röra 
sig (Grindberg och Langlo Jagtoien 2000).  
 
3.5 Pedagogens roll 
 
Ericsson (2009) synliggör att som pedagog ska man kunna vara ledare och leda barnen 
men även ge barnen möjlighet att själva påverka situationen i lärprocessen. Att kunna 
hitta balansen mellan barnens frihet och pedagogens ansvar är svårt, men väldigt viktigt. 
Att nyttja miljön är en fördel och att låta barnen få tillgång till stor rörelsefrihet främjar 
både den fysiska och psykiska utvecklingen hos barnet. Hela tiden sker det förändringar 
i barnets utveckling och som pedagog bör man därför vara lyhörd för detta i alla möten 
med barnet. 
 
Grinberg och Langlo Jagtoin (2000) hävdar att en pedagog bör ha en viss kunskap om 
barns fysiska, motoriska utveckling och att alla sinnen behöver samverka med kroppen 
för att få det bästa lärandet. 
 
Pedagogernas roll är att utmana barnet i sin utveckling så de fysiska färdigheterna 
stimuleras. Grindberg och Langlo Jagtoin (2000) belyser vikten av att barnet ska kunna 
behärska de grundläggande färdigheterna vilka är sitta, stå, springa, hoppa, rulla, stanna, 
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krypa, klättra, kasta, hänga, fånga och sparka. Tillsammans med barnet ska man öva 
dessa på ett lekfullt sätt. 
 
Som pedagog utgår man från att barnet har med sig tidigare erfarenheter som man 
bygger vidare på. Lärandet sker i en social process och genom rörelsen kan man möta 
alla på ett lustfyllt sätt. Barn lär sig bäst genom att få prova och då gärna tillsammans 
med andra barn och vuxna.  
 
Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att pedagogens grundsyn på barnet kan 
innebära att man ser att barn lär sig inte bara med huvudet utan att barn lär sig med hela 
sin kropp. Det är för att barnen hela tiden strävar efter att få nya utmaningar för att tänja 
sina gränser för vad de klarar av.  
 
Friluftsfrämjandet belyser att pedagogerna ska se barnet som en kompetent individ som 
vill lära sig nya saker (Ericsson 2009) Det är även viktigt att skapa en trygg miljö för 
barnet och det är viktigt att de vuxna som finns med är aktiva och är goda förebilder för 
alla barn, menar Hammar och Johansson (2008). 
 
3.6 Fri lek 
 
Leken erbjuder barnet att upptäcka och utforska samt en möjlighet att kunna förflytta 
sig med hjälp av fantasin till arenor där man leker med sina kamrater. Leken stimulerar 
och lockar barnet på ett lustfyllt sätt som oftast leder till mer hållbart lärande. Svenning 
(2011) menar att barns perspektiv blir mer synligt när barnen själva får komma med 
sina egna erfarenheter, upplevelser och tankar, utan att vi vuxna går in och direkt styr 
upp eller tolkar situationen. Barnen utvecklar sin fantasi, nyfikenhet, förmåga att 
uttrycka och kommunicera genom att de själva får prova att spela upp för varandra. 
Barnen utvecklar även sin lust och förmåga till att leka, ta ställning, samarbeta, lyssna in 
och lära.  
 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) lyfter fram vikten av att främja barnens utveckling. 
De menar att skapa kvalitet i arbetet handlar om att utgå från olika aktiviteter som kan 
tillfredsställa barnens behov, samtidigt som dessa också uppfyller de förväntningar som 
finns, utifrån läroplanens intentioner. 
 
3.7 Utemiljön 
 
Förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket 2010) lyfter bland annat att  förskolans 
utomhusvistelse bör erbjuda möjlighet till både fri lek och andra aktiviteter. Ericsson 
(2009) lyfter att vid ett lärande ute, är det upplevelsen som är själva grunden, en 
upplevelse som berör alla sinnen, känslor, tankar och värderingar, vilket kommer att 
beröra hela barnet och därmed bidra till ett mer varaktigt lärande. Bergnéhr (2009) anser 
att skogen är en positiv plats att vistas på där rörelsefriheten blir större och därmed även 
lekarna blir friare och konflikterna minskar. Halldén (2009) påpekar att många 
miljöpsykologer menar att allt färre barn leker i skogen idag. Föräldrarna släpper mer 
sällan barnen på platser som inte är övervakade vilket forskarna anser är ett bekymmer 
eftersom detta bidrar till att denna typ av miljö kan ses som skrämmande och 
främmande för nästkommande generation. Barnen blir istället mer stillasittande vilket 
kan leda till problem med ohälsa och övervikt.  
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4 Tidigare forskning 
 
4.1 Främja fysisk aktivitet i förskolan 
 
Kreichauf, Wildgruber, Krombholz, Gibson, Vögele, Nixon, Douthwaite, Moore, 
Manios och Summerbell (2011) har forskat på förskolebarn och deras rörelsegrad 
genom att mäta barnens rörelser med accelerometrar. De menade där på att den 
strukturerade fria leken utomhus är svårare att mäta på yngre barn än på äldre barn för 
de har ett annat rörelsemönster. Kreichauf Et.al (2011) lyfter även att barnens fysiska 
stunder kan ses som ”korta skruvar” av intensiv aktivitet med kortare 
återhämtningsperioder. Forskningen visade även att barnen var som mest aktiva de 
första tio till femton minuterna och sedan sjönk tempot. Seidu och Eugene F (2015) 
lyfter fram att regelbunden aktivitet kan förbättra barnens syn på rörelse i framtiden. 
 
McEvilly, Verheul och Atencio (2013) hävdar i sin forskning kring barns rörelse i 
förskolan, att vissa barn höll på att bli ”soffpotatisar” på grund av att de inte rörde sig 
tillräckling. De lyfter därför vikten av att uppmuntra barnen till rörelse. 
 
Kreichauf Et.al (2011) menade på att majoriteten av barnen mellan fyra till sex år som 
vistas inom barnomsorgen och den fysiska aktivitet som förekommer där, visade sig 
mer positiv till rörelse, än de barn som aldrig varit i förskolan. Det hörde samman med 
de positiva upplevelserna iform av rörelse menade han. Detta som även skulle främja 
till en god livsstil för de här barnen och  även förebygga fetma i framtiden. 
 
Kreichauf Et.al (a.a) lyfter också fram att det är pedagoger och föräldrar som upplever 
att förskolebarnen är väldigt aktiva under en dag på förskolan. De menar på att detta inte 
överrensstämmer med den forskning som de har gjort och själva har kommit fram till. 
Därför ville de belysa att olika strategier som förskollärarna kunde använda, för att 
främja de här fysiska aktiviteterna hos förskolebarnen. De lyfte vikten av alla 
pedagogers medvetenhet och kompetens har en betydelse för att den fysiska aktiviteten 
och barnens motoriska utveckling ska öka. De kunde också se att uppmuntran till 
barnen påverkade barnen positivt och rörelsen ökade. Seidu och Eugene F (2015) menar 
att barnen genom rörelsen får ro till att kunna ta in ny kunskap och fysisk aktivitet som 
behövs för barnets självkänsla. 
 
4.2 Miljöer för fysisk aktivitet 
 
I forskningen som Kreichauf Et.al (2011) presenterade kunde de utläsa att lekmiljöer 
med fast lekmaterial ger en mer strukturerad fysisk uteaktivitet och mindre 
stillasittande. Forskningen visar på att miljön har betydelse för vilken rörelse som 
skapas och även vilken kunskap förskollärarna får under sin utbildning. Ett annat 
resultat forskarna kan se är att stora ytor ger mer aktivitet och pedagogerna kan göra 
inomhusmiljön mer aktiv om de tänker till. Personalutbildningar är av yttersta vikt för 
pedagogerna där de får ta del av kunskap om små barns lek och fysiska aktivitet, och att 
de får en förståelse för att de är nära varandra. Barnen måste få tid till fri lek belyser 
Kreichauf Et.al (2011) . Dagliga rutiner för fysisk aktivitet är viktigt och den fysiska 
aktiviteten får inte konkurrera ut andra mål i verksamheten, utan får ta en naturlig plats. 
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Även om högskolorna lär ut kunskap om barns rörelse och hur utvecklingen sker så 
behövs det mer utbildning menar Seidu och Eugene F (2015). Dessa forskare har sett att 
förskollärare får kunskap om rörelse i sin utbildning men att pedagogerna uttrycker att 
de vill ha mer kunskap om ämnet. Forskarna Seidu och Eugene F (2015) såg också att 
rörelsen finns med i läroplanen men att det borde få ta mer plats eftersom rörelsen 
gynnar barnet på alla sätt.  
 
4.3 Bunkefloprojektet  
 
Projektet ägde rum på Ängslättsskolan, strax utanför Malmö, där man startat något som 
kom att kallas för Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil. Detta var ett 
interventionsprojekt och syftet var att studera eventuella samband mellan motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer. Studien berörde skolan och elevernas 
prestationer i ämnen som matematik och svenska. De resultat som framkom genom 
studien visade på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning gav positiva effekter, 
framför allt inom områdena tal- och rumsuppfattning samt skriv- och läsförmåga.  
Projektet gick till så att skoldagarna förlängdes med 45 minuter och de schemalades en 
extra lektion varje dag med fysisk aktivitet (Ericsson 2003). Däremot kunde man med 
den här studien inte fastställa att koncentrationsförmågan hos barn skulle förbättras med 
ökad fysisk aktivitet. Det gav endast indikationer på att där fanns skillnader i 
koncentrationsförmågan mellan barn som hade en god motorik, respektive barn med 
motoriska brister. Skillnaden minskade sen med den ökade fysiska aktiviteten (a.a).  
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5 Teoretiskt perspektiv  
 
I följande kapitel beskriver vi den teoretiska utgångspunkt vi haft i vår undersökning, 
och vi har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskij som 
huvudperson, när vi undersökt rörelsens betydelse för barns utveckling. Vi har valt att 
lägga fokus på mediering som är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 
Mediering är ett använbart verktyg för att studera barns lek och rörelse i förskolan där 
pedagoger tillsammans med barn, miljö och det andra som finns i omgivningen blir till 
olika redskap i verksamheten. 
 
Mediering är ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet, där 
mediering är olika sätt att kommunicera. Där ryms begrepp som musik, konst, sång, 
dans, berättande, humor, lek, alla möjliga olika kulturella uttryck in.  
Säljö (2010) lyfter att människor förhåller sig till och samspelar med omvärlden via 
språket och fysiska artefakter, det vill säga att människors fysiska handlingar och sättet 
vi tänker på sker genom de medierande hjälpmedel som vi har tillgång till.  
Vygotskij belyser att människor använder redskap eller språket för att förstå och agera 
med omvärlden. Det innebär att det finns något mellan barnet och det som ska läras som 
gör att inlärningen underlättar. Det kan tillexempel vara en pedagog, material eller 
miljön. Mediering innebär olika sätt att kommunicera och få ny kunskap (Smidt 2010).  
 
Vygotskij (2013) lyfter samspelet som ett medieringsverktyg och genom att få ta del av 
andras kunskap får barnet ny kunskap. Han menar att vi är sociala varelser som är 
beroende av det sociala samspelt och genom samspelet använder vi oss av olika 
hjälpmedel, alltså medierings verktyg för att utvecklas. Verktygen styrs av omgivningen 
och de som finns i den. Genom att nyttja olika verktyg i sin omgivning för man över ny 
kunskap till barnet och kunskapsprocessen byggs på. Strandberg (2006) belyser att det 
psykologiska tänkandet inte uppstår  i hjärnan av sig själv utan att detta växer fram i 
barnets aktiva och ömsesidiga interaktion med miljön och dess redskap. Han menar att 
det sker något mellan individen och miljön, vilket gör att barnet både handlar och tänker 
i denna process. Barnets kunskapsutveckling  drivs därmed framåt i miljön och i 
samspelet med andra, vilket gör att miljön och samspelet är ett medieringsverktyg. 
 
Vygotskij (2013) belyser att interaktion och kommunikation är viktiga nycklar till 
lärande och utveckling och hur man organiserar samspelet har stor betydelse för barnets 
utveckling. Att få lära sig och att klara av uppgifter tillsammans är viktigt. Samlärandet 
blir då ett medierande redskap. Det kan vara en vuxen som är redskapet eller en kamrat 
till barnet. 
 
Vygotskij (2013) visar på att språket är ett redskap som vi människor använder för att 
tänka och kommunicera men att mediering även kan ske genom fysiska redskap. Här 
kan olika material bli medieringsverktyg, tillexempel redskap på gymnastiken, hinkar 
och spadar i uteleken och skogen kan vara ett medierande verktyg för att skapa 
förutsättningar för lärande.  
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Att utgå från barnets tidigare erfarenheter visar på att man som vuxen bör kunna möta 
och bygga upp en ny miljö för att barnet ska lära sig mer. Pedagogerna ska veta vart 
barnet befinner sig så de kan erbjuda rätt hjälp. Barnet bör hela tiden utvecklas framåt 
på bästa sätt och förutsättningarna ska utgå utifrån barnets nivå och intressen. Det är 
viktigt att pedaogerna erbjuder rätt utmaningar till barnet i rörelsen och ser till att barnet 
får röra sig så mycket som möjligt. Alla barn är unika och befinner sig på olika nivåer 
och har olika stort rörelsebehov (Smidt 2010). 
 
Vygotskij skriver om vad som händer i hjärnan när hjärnan får lära sig nya saker.  
”I hjärnan försiggår någonting i stil med det som händer med ett pappersark när vi viker 
det på mitten: På den plats där vikningen skett blir ett spår kvar – ett resultat av 
förändringen – och en benägenhet att återupprepa denna förändring i framtiden” 
(Vygotskij 2013:12).  
Får barnen rätt utmaningar i rörelsen så drivs dem vidare och förändringen blir ett 
positivt spår och barnet bibehåller en positiv upplevelse för rörelsen.  
 
Något som också är viktigt för att barnet ska utvecklas är leken menar Vygotskij, för i 
leken har barnet möjlighet att reproducera det som skett. Vygotskij skriver att barnets 
lek är ofta ett ”eko av vad det sett och hört från de vuxna” (Vygotskij 2013:15). Här är 
pedaogerna ett viktigt verktyg för att förstärka det ekot i leken. Genom att leka fram 
rörelsen blir denna lustfylld och rörelsen sker mer naturligt för barnen. Det är 
pedagogens uppgift att se till att barnen lär sig regler när de leker. Vygotskij (2013) 
ansåg att det inte existerade någon lek utan regler, för när barnet går in i någon annan 
roll så skapar det glädje och tillfredställelse i leken.  
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6 Metod  
 
6.1 Kvalitativ forskning 
 
Kihlström (2007) lyfter att intervjuer är ett bra sätt att få reda på andras åsikter om ett 
visst fenomen. Vi har valde att göra kvalitativ forskning eftersom vi kunde se att de sätt 
som många arbetade på även kan spegla sig i olika forskningsresultat. Byrman (2011) 
beskriver tre olika sätt som visar på denna typ av forskningsstrategi. Det första är den 
induktiva synen, att man drar allmänna slutsatser utifrån svaren. Det andra är 
kunskapsteoretisk ståndpunkt, förhållandet mellan kunskap och verklighet. Det tredje 
sättet är ontologisk ståndpunkt, att sociala egenskaper uppkommer i samspelet mellan 
varandra, våra sociala egenskaper, vilket till viss del framkom i våra semistrukturerade 
intervjuer.  
 
6.2 Semistrukturerad intervju som metod 
 
För att ta reda på vad olika pedagoger har för syfte och tankar kring den fria leken och 
den oplanerade rörelsen så valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. 
Det som utmärker en semistrukturerad intervju är att det finns en färdig lista med 
berörda ämnen och tillhörande frågor som ska besvaras. Enligt Denscombe (2009) är 
det bra om intervjuaren är flexibel och låter de intervjuade utveckla sina idéer så svaren 
kan vara öppna och ge plats för synpunkter ges.  
 
Vi började med att konstruera relevanta frågor till det ämne vi vill veta mer om. Vi ville 
med frågorna ta reda på pedagogernas tankar kring den oplanerade rörelsen, men också 
hur deras tankar går kring ”den fria leken” och om det finns det något samband.  
Frågorna var semistrukturerade så att där ska finnas ett utrymme för öppna svar. Vi 
behövde formulera om våra frågor ett antal gånger innan vi kände oss nöjda med 
formuleringar och innehåll. Vi valde att spela in våra intervjuer, så vi kunde gå tillbaka 
och åter sätta oss in i det som sagts (Denscombe 2009).  
 
6.3 Urval 
 
Vår undersökning baserades på sex olika pedagogers svar från våra semistrukturerade 
intervjuer. Pedagogerna var i olika åldrar och befann sig på olika förskolor, på olika 
platser i Sverige. Vi valde bekvämlighetsurval och detta bygger på vår bekvämlighet, 
våra begränsade resurser och att förskolorna låg geografiskt nära oss. Fördelen med 
bekvämlighetsurval är att den är snabb, billig och enkel (Denscombe 2009).  
   
6.4 Genomförande 
 
Kontakten togs via ett telefonsamtal till föreståndaren, där en kort beskrivning av vårt 
undersökningsområde gavs och frågan ställdes om någon pedagog möjligtvis skulle 
kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Föreståndaren valde ut pedagoger som vi 
fick intervjua och vi genomförde tre intervjuer var. Intervjuerna skedde på avsatt tid. Vi 
började varje intervju med att gå igenom vårt syfte, gå igenom samtyckeskraven och 
tillåtelse att spela in samtalen för vår egen del och föra anteckningar. Intervjuerna tog 
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ungefär 20 minuter vardera att genomföra och efteråt transkriberades alla samtal. Vi 
märkte snabbt att då man genomför en intervju med någon ställer detta höga krav på oss 
som intervjuar. Kihlström (2007) lyfter vikten av att genomföra ett kvalitativa samtal. 
Hon belyser att dessa samtal liknar till formen ett vanligt samtal, även om detta har ett 
bestämt fokus, vilket innebär att de skiljer de sig från det vardagliga samtalet. Hon 
lyfter även vikten av att man i dessa samtal inte går in och styr intervjun eller ställer 
ledande frågor. 
 
6.5 Bearbetning av data 
 
Under transkriberingen har samtalen spelats upp flera gånger för att kunna ta del av allt 
som sagts. Efter det strukturerade vi upp samtalen med hjälp av olika färgpennor för att 
kunna finna olika mönster i svaren. Svarsresultat presenteras i olika grupper eller enskilt 
beroende på vilka uppfattningar pedagogerna hade angående frågeområdena. Med 
bakgrund av fenomenologiskt perspektiv blev materialet analyserat och bearbetat med 
en öppenhet och en förståelse för de intervjuades upplevelser och tolkningar 
(Denscombe 2009). Fokus var att se mönster i pedagogernas uppfattningar utifrån 
frågorna vid intervjun så vi kunde besvara frågeställningarna i den här studien.  
 
6.6 Metoddiskussion 
 
Den här studien är av kvalitativ karaktär och vi ville undersöka hur olika pedagoger 
tänker kring den oplanerade rörelsen som finns i förskolan. För att få en så god 
trovärdighet som möjligt i en studie av kvalitativ karaktär, föreslås ibland att man 
försöker närma sig intresseområdet med olika angreppssätt som bland annat med 
intervjuer. Detta arbetssätt valde vi, för att komma närmare vårt intresseområde och 
därmed även få kunskap om pedagogernas tankar och åsikter. 
 
Hwang och Nilsson (2011) lyfter att en intervju kan påverkas av våra egna 
förväntningar och hur våra eventuella förutfattade meningar kan påverka intervjun. 
Därför gav vi även respondenten en möjlighet att ta del av transkiberingen via mail. 
Denscombe (2009) beskriver detta som en respondentvalidering, där man som forskare 
går tillbaka till respondenten med materialet för att ge denna en möjlighet att bekräfta 
eller ifrågasätta påståendena. 
 
Vi valde också att genomföra flera intervjuer för att öka trovärdigheten på vårt resultat. 
Vi ställde oss även frågan om semistrukturerade intervjuer som var vårat 
tillvägagångsätt som presenterades i svaren kunde vara rimligt, eller var detta 
tillvägagångsätt inte genomförbart?  
 
En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att personerna som intervjuas kan välja 
de svar som de tror ”passar bäst” för frågan. 
 
Vi såg i flera av intervjuerna att svaren ofta utgick ifrån hur de arbetade i deras arbetslag 
och svaren var alltså egentligen inte personliga utan kollektiva, vilket kan ha påverkat 
tillförlitligheten i vår undersökning.  
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Eftersom vi ville få fram pedagogernas personliga tankar kring den fria leken, tänker vi 
att eftersom vi intervjuade flera pedagoger individuellt från olika förskolor och inte valt 
gruppintervjuer ökar detta tillförlitligheten. Vi tänker att våra respondenter har 
förhoppningsvis svarat ärligt från hjärtat då ingen av deras kollegor/chefer etc. varit 
närvarande så de har kunnat svarat fritt och efter eget tycke och tänkande.  
 
Vi valde att använda pedagoger som vi själva inte hade någon relation till, för att det 
inte skulle påverka vår tolkning och analys av deras svar. Precis som Allwood och 
Erikson (2010) använde vi ett validitestkriterium, vilket innebar att de personer som 
deltog i studien fick läsa igenom och se om de ansåg att deras åsikter stämde med hur vi 
uppfattat deras svar, att de kände igen sig i svaren. 
 
6.7 Etiska överväganden. 
 
Hermerén (2011) menar att en viktig del av forskningsetiken innebär att personer som 
medverkar i forskningen är medvetna om hur de får behandlas. Vi har som vi tidigare 
nämnde utgått ifrån vetenskapsrådet fyra krav.  
 
Samtyckeskravet innebär att förskollärarna blev tillfrågade om de var intresserade av att 
ställa upp på en intervju, som rörde ämnet kring synen på den oplanerade rörelsen. 
Konfidentskravet där vi frågade om vi fick spela in samtalet för att sedan radera det vid 
kursens slut.  
 
Vi var noga med att berätta om Informationskravet, vilket innebär att vi inte kommer att 
lämna ut namn och att det inte kommer kunna gå att utläsa vem som sagt vad. Vi 
lämnade inte ut frågorna innan för vi ville ha så oförberedda svar som möjligt. Vi 
informerade om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.  Nyttjandekravet 
innebär att vi innan samtalet informerade om att arbetet kommer att delges våra 
klasskamrater och till våra lärare på Linnéuniversitetet. Vi låter även meddela att det 
finns chans för dem att kunna få ta del av arbetet när det är färdigt. 
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7 Resultat 
 
I resultatkapitlet presenteras studiens resultat i de olika teman vi fått fram utifrån 
respondenternas svar. Vi har valt att dela in i olika teman för att lättare synliggöra 
likheter och skillnader hos respondenterna. Dessa teman är oplanerad rörelse, planerad 
verksamhet/ frilek, pedagogens roll och förskolans läroplan. 
 
7.1 Oplanerad rörelse 
 
Vi kan, efter att ha granskat våra intervjuer, se att det inte är mängden av aktiviteter som 
är det viktiga, utan mer att aktiviteterna väcker en lust hos barnen att vilja lära sig.  
Alla respondenter ansåg att oplanerad rörelse fanns så gott som dagligen men hade olika 
ingångar på hur detta artade sig. Samtidigt som alla respondenterna menade att 
oplanerad rörelse är när barnen själva får komma på vad de vill göra. De såg att det 
därför var viktigt att ge utrymme någon gång under dagen då barnen fick mycket 
inflytande i med vem, var och vad de leker.  
 

Ja barnen kan ju få inspiration och idéer av oss pedagoger eller av kompisar 
men vi styr inte lekens innehåll, förutom att vi inte tillåter lekar som skadar 
varandra. 
 

Respondenterna påtalade också att den oplanerade rörelsen är viktig för att det kan vara 
till en hjälp för barnen att utveckla sin motorik, grov och finmotorik och/eller 
koordinationsförmåga. En respondent menar att den oplanerade rörelsen är självklar i 
leken för barn rör sig hela tiden. Respondenten berättade att barnen på hennes förskola 
älskar att dansa och sjunga så de barnen är aldrig stilla menar hon.  
 

Precis nu innan du kom så var det barn i vårt musikrum som stod och dansade 
och   någon  låtsades att spela och ibland finns det en dirigent som håller på så 
då va det lite dansgrej, så då är det lite såna lekar mycket musik leker de. 

 
Det var svårt att definiera ordet rörelse tyckte respondenterna och de visar på att detta 
område kan vara jättestort beroende på vad man väljer att titta på samt att den planerade 
rörelsen är man noga att få till till exempel mini-röris.  
 

Det är en samvetsfråga över hur mycket tid barnen får som oplanerad rörelsetid, 
men ute har de kanske den största delen till oplanerad rörelse. Där lägger vi oss 
minst i deras lek och där kan de röra sig bäst tycker jag nog. 

 
Vid utevistelse var alla respondenter eniga att det sker mest oplanerad rörelse för det är 
mycket mer tillåtande och friare för barnen. Här kan de välja själv och växlar mellan 
olika aktiviteter och det finns alltid något för alla att göra. 
 
7.1.1 Planerad rörelse kontra fri lek. 
 
Alla respondenter hade någon form av planerad verksamhet med olika teman som de 
arbetade med, men det var skillnad i vilken utsträckning det var. En respondent menar 
att pedagogerna har en grundstruktur att följa det som de planerat ska ske under dagen, 
men att det är barnen som avgör vart de hamnar på vägen. En annan menar att den 
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planerade verksamheten sker kanske mest när den förskolan ska använda 
gymnastikhallen för där har de bara en timme i veckan att nyttja, men att de ändå 
försöker få barnen att vara delaktiga i det som sker där. 
 

På gympan bestämmer vi och bygger olika stationer med materialet men tanken 
är att  barnen ska få ideér som de kan ta med sig och leka vidare under dagen. 

 
Pedagogerna var medvetna om att det var i leken som rörelsen var störst och även detta 
tog olika mycket plats på förskolorna. Visst fanns det planerad rörelse och aktiviteter 
men den fria leken som ger utrymme var något som alla respondenter betonade var 
viktig. 
 
Vid genomläsning av intervjuerna framkom följande under rubriken planerad 
verksamhet: fri lek, lära sig av varandra och utelek.  
 
Respondenterna svarade likartat att genom den fria leken har de vuxna en möjlighet att 
se vilka barn som inte får vara med eller klarar av att delta. Respondenterna var även 
eniga om att den fria leken är viktig för barnen men att den fria leken har olika mycket 
plats på förskolorna och kan se olika ut. En respondent uttryckte sig om den fria leken 
och barnens roll enligt följande: 
 

En del barn har svårt att veta sin roll i den fria leken och det kan lätt bli olika 
hierarkier. 

 
En lösning på detta menar respondenter är att de vuxna är med i leken och hjälper 
barnen på bästa sätt. Respondenten menar att vissa barn behöver lite styrning i den fria 
leken men grunden handlar om förtroende: att våga lita på barnet. En annan respondent 
svarade följande om den fria leken: 
 

Leken innehåller mycket som gör att barnen utvecklas såsom språket, sociala 
koder och andra lekkoder  

 
En pedagog belyser den fria leken som hälsosam, eftersom denna oftast lockar barnen 
till rörelse vilket ger dem bättre välbefinnande och mer ro i kroppen så de kan sitta still 
senare. En annan respondent menar att den fria leken ger barnet möjlighet att utveckla 
sin grov- och finmotorik samt sin koordinationsförmåga. 
  
På en förskola berättar en respondent att de har arbetat om miljön inne för att skapa 
bättre möjligheter för barnen att mötas.  
 

Vi har inte traditionella namn på rummen såsom ”dockvrå” utan vi har nummer 
på alla dörrar vilket är väldigt uppskattat märker vi, åttanrummet som är gamla 
”dockis” är väldigt populärt. 

 
Detta menar respondenten ger barnen flera möjligheter till fri lek utan att någon ska få 
en stämpel på att vara i något specifikt rum. Barnen har fått flera möjligheter menar 
respondenten att hitta nya lekkamrater och nya lekar. 
 
Den fria leken är viktig lyfte en respondent för idag kanske barnen har det ganska styrt 
hemma menar hon.  
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När barnen kommer hem så har oftast massa aktiviteter så leken får inte ta plats. 
Därför måste vi låta barnen få plats för att leka här på förskolan. I leken 
utvecklas språket och sociala koder och så. 

 
Att kunna ge utrymme för den fria leken är viktigt menar respondenten, för leken 
innehåller så mycket för barnet. Alla har mycket efter arbetstid och mycket ska hinnas 
med, så att ge barnen fri lek är viktigt för det utvecklar så många olika områden för 
barnet. 
 
7.1.2 Lära av varandra 
 
Här var respondenternas svar lite olika, men vi kunde tyda att det ändå fanns en 
medvetenhet om vikten av att lära sig av varandra, men att det sker på lite olika sätt.  
 

Allt beror på hur långt man kommit i sin utveckling för det kan avgöra 
kontakten med    andra barn, för ibland kan barnen vara på olika arenor. 

 
Någon menar att barnen kanske har lätt för att lära sig av varandra för det är barnen som 
styr vad som ska ske och pedagogerna följer med och stöttar dem, medan någon 
respondent visar på att det är väldigt mycket planerad aktivitet så utrymmet för spontant 
utbyte av kunskap med varandra kanske minskar men att de vill ge fler möjligheter till 
det.  
 
En respondent berättade att deras arbetslag har en strategi för att barnen ska delge 
varandra sin kunskap. Strategin är att pedagogerna turas om att leka olika rörelselekar 
med de barn som vill delta.  
 

Rörelselekar som vi använder oss av är under hökens vingar och olika bollekar. 
Pedagogerna turas om att planera rörelse varje vecka och då får barnen ett brett 
utbud av olika ideer/aktiviteter samt att vi även låter barnens ideer ta plats. 

 
Alla respondenter lyfter på olika sätt fram att all rörelse är viktigt för barns utveckling, 
exempelvis fin- och grovmotoriken. En beskriver även att rörelse är för henne ”allt som 
inte är stillasittande”. 
 
7.1.3 Utelek 
 
Bästa utrymmet för leken är utomhus ansåg respondenterna för det ger massor av 
möjligheter till barnen att utvecklas både psykiskt och fysiskt och barnen får en annan 
frihet när de vistas ute.  
 

Ute på gården. Ytan är större och lusten att röra sig ökar. Det finns ett annat 
utbud av lekar, lekar som är rörelseinbjudande ex cyklar, gungor, bollek, tjuv 
och polis, hästlek etc. Det gäller att vi inbjuder till många olika sorters lekar, att 
det finns material och plats men även stöd av pedagoger. 

 
Någon respondent beskriver att inomhus är det trångt och svårt att tillgodose alla barns 
behov men genom att leken flyttas ut så blir barnen mer flexibla och möjligheterna till 
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att utvecklas ökar. Utomhus, menar respondenterna, har barnen möjlighet att springa, 
hoppa, klättra, krypa, åla, hänga m.m., vilket inomhusmiljön inte kan erbjuda.  
En respondent lyfte även att man inte bara ska titta på rörelse som tillhör den 
grovmotoriska utan lyfter att även en sångstund kan förekomma utomhus.  
 

Vi sjunger ganska mycket ute och då kan de ju vara rörelser till sångerna. Ser 
rörelsen som så mycket mer än bara gympa de kan ju vara finmotoriken som i 
imse vimse spindel. 

 
Sånger kan innehålla olika rörelser, där finmotoriken finns med lyfter respondenten.  
 
Ett mönster vi kunde se är att respondenterna även ansåg att det var lättare för alla barn 
att hitta någon eller något att leka med när leken var utomhus. De intervjuade ansåg att 
utomhus blir det en mer neutral arena för barnen och en respondent upplevde att 
konstellationerna kunde ändras och nya konstellationer skapas. Genom att kunna få ta 
del av ny kunskap så lär sig barnen nya förmågor berättar en respondent. Hon menar att 
det är viktigt att barnen får tillgång till att röra sig för att tillgodose rörelsebehovet och 
dess utveckling.  
 

Rörelsen och leken är störst ute för innemiljön kanske kan hämma barnen då 
utrymmet och rörelsefånget är mer begränsat. 

 
Att barn behöver röra på sig varje dag och att få träna alla sina rörelser var något som 
flätades ihop i svaren. Att pedagogerna utgår från barnen och deras intressen och låter 
dem testa sina förmågor ute är även ett genomgående svar från respondenterna.  
 
7.2 Pedagogens roll 
 
Efter att ha sammanställt vårt resultat kan vi se att flera av våra respondenter anser att 
det är viktigt att vara observatör vid den fria leken så att de kan finnas där för att kunna 
ge exempelvis stöttning vid behov. Samtidigt som man ska kunna vara en deltagande 
vuxen, lyhörd för barnen och inbjuds man till att delta i leken så är det viktigt att göra 
detta. Pedagogens roll är att finnas där och kanske tillföra barnens lek med material som 
berikar denna.  
 
En respondent var tydlig med att miljön hela tiden ska vara utformad och utmana 
barnen i deras lek så pedagogens uppgift menar hon är att hela tiden se till att det finns 
material som stimulerar barnen i leken. Det kan vara en svår uppgift menar 
respondenten eftersom det krävs att den vuxna hela tiden vet vart barnen befinner sig i 
leken och att det finns något som utmanar alla.  
 
Vi kan se att respondenterna lyfter att fantasin är viktigt för att barnen ska få utlopp för 
sin fysiska och psykiska utveckling. Några respondenter visar på att barnen besitter en 
otrolig förmåga att nyttja sin fantasi och en respondent sa att hennes roll är fantastiskt 
nog att få leka på jobbet.  
 

Låta barnen få utlopp för sin fantasi vad de har för funderingar och drömmar. 
Låta barnen får möjlighet att ha inflytande på vad de själva skulle vilja göra. De 
handlar inte om att man låter barnen göra vad de vill och att man själv tar ett 
steg tillbaka och kanske sätter sig med någonting annat. 
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Respondenterna ser sitt uppdrag som pedagog i sin helhet som att vara på barnens nivå, 
delta i deras lek och samtidigt försöka att utmana barnen till att föra deras lek vidare till 
nästa steg.  
     

Jag kan vara deltagande och vara observerande utanför leken men även 
deltagande i den  fria leken beroende på vad barnen vill och inbjuder in en själv 
i den fria leken.  

 
Några av respondenterna menar att detta innebär att man ska våga ta ett steg tillbaka och 
lita på barnen även om de kan bli kaos ibland.  
       

Observera barnen och låta dem välja är viktigt, det är en träning för så har jag 
inte alltid jobbat. Men att kunna backa och ge barnen utrymme är viktigt så de 
växer. 

 
I grunden menar respondenten att den vuxna och barnet har ett ömsesidigt förtroende 
mellan varandra men det krävs att den vuxna vågar lita på barnet, och det kräver träning 
och en medvetenhet hos den vuxne. 
 
7.3 Förskolans läroplan 
 
Vi kunde se att majoriteten av våra respondenter såg rörelsen som viktig för barnen, när 
de gäller att utveckla den motoriska biten, både grov- och finmotorik, de lyfter även 
rörelsens betydelse för koordinationsförmåga och kroppsuppfattning men även för hela 
barnets fysiska och psykiska utveckling. Detta är även en viktig del som finns som ett 
krav på oss pedagoger utifrån styrdokumenten. I styrdokumenten är det beskrivet att 
barnen ska få möjlighet att utveckla sina motoriska förmågor, sin kroppsuppfattning och 
att pedagogerna ska lära barnen att värna om sin hälsa. Detta ska ske så att barnen får ta 
del av olika uttrycksformer där rörelsen kommer in. 
  
Respondenterna hade olika syn på styrdokumenten och hur de skulle användas i 
verksamheten.  
 

Samtidigt som de ska va me datorer och teknik från läroplanen vilket gör att att     
rörelsen har minskat lite tycker jag och då blir det svårt att veta hur man ska 
göra. 

 
Denna respondent hade svårt att se hur rörelsen skulle finna plats i verksamheten för 
andra ämnen vägde tyngre och var tydligare beskrivna.  Hon var kluven över uppdraget 
medan en annan respondent hade en annan uppfattning om styrdokumenten.  
 

Klart det blivit en skillnad när plattorna kom men jag tror är barnen aktiva inne i 
sin lek så blir de även det i sin utelek. Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska 
förhålla oss till uppdraget så barnen är aktiva och leker, leken är viktigt. 

 
Denna respondent såg styrdokumenten som en tillgång och att de samtalar om hur de 
ska förhålla sig visar att de hela tiden är medvetna om sitt uppdrag. Visst erbjuder de 
tekniskt material men medvetenheten om att barnen ska få ta del av rörelsen är hela 
tiden med i deras tänk.  
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8 Analys 
 
Syftet men detta kapitel är att ge en djupare analys av resultatet med hjälp av Vygotskijs 
tankar kring det sociokulturella perspektivet och medierande verktyg. Vi har valt att 
redovisa detta kapitel i löpande text. 
 
Det vi kunde utsaga och som återkommer är det som respondenterna faller tillbaka på i 
samtalen, att barn lär sig bäst när de är tillsammans med varandra och att barn – 
barnkonstellationen gynnar kanske utvecklingen mest vilket Säljö (2010) visar på inom 
det sociokulturella perspektivet. Samtalen som barnen har med varandra och som 
pedaogerna har med barnen innebär ett kunskapsutbyte. Samtalen blir då ett medierande 
verktyg.  
Att möta barnen i deras lek på ett lustfyllt sätt är något som respondenterna uttalar. Och 
det är något som Vygotskij (2013) hävdade starkt att barn lär sig genom leken. För i 
leken ansåg han att barnet kan använda sin fantasi och samtidigt få testa sin nya 
kunskap på ett lekfullt sätt. 
 
Den oplanerade rörelsen nämns frekvent av respondenterna när de belyste vikten av att 
ge barnen inflytande, för det är då de kunde se att den oplanerade rörelsen fick 
”bränsle”. Den oplanerade rörelsen är en självklarhet i barnens lek för barn är nästan 
aldrig stilla berättar en respondent. Hur stor del den oplanerade rörelsen får ta skiljer sig 
på förskolorna och hur pedagogerna tar vara på den. Vygotskij (2013) ansåg att barn 
måste få röra sig och använda hela sin kropp och det är de vuxnas uppgift att organisera 
samspelet på bästa sätt för barnets utveckling.  
 
Den kollektiva processen är av yttersta vikt och detta kunde vi också utläsa av 
respondenternas svar. Att barn lär sig av varandra och framför allt att de lär sig genom 
att få vara tillsammans är viktigt ansåg alla respondenter. Säljö (2010) belyser att detta 
är en stor del inom det sociokulturella perspektivet, där gruppen tillsammans lär sig i 
sociala sammanhang. Samlärandet är ett medierande verktyg och detta verktyg kan vi se 
driver gruppen framåt och barnen inspirerar varandra till ny kunskap. Den sociala 
förmågan som Vygotskij (2013) pratar om blir synlig samt hur beroende vi är av 
varandra och varandras kunskap.  
 
Vi upplever att respondenterna var väl medvetna om sin egna roll och då kan vi kan se 
hur rollen blir ett medieringsverktyg för att nå barnen. Alla respondenter belyste även 
att en del av rollen som pedagog är att bidra med lagom mycket hjälp som stärker men 
inte stjälper barnen och precis det är ett ”mantra” som Vygotskij också stod för. Detta 
kan vara väldigt svårt menar respondenterna och en respondent sa att man hela tiden 
måste vara närvarande psykiskt och för att hjälpa på bästa sätt. Detta är en balansgång 
som kan vara svår att hantera och som pedagog är det nödvändigt att vara medveten om 
hur man agerar och varför. Pedagogen är inne på det Ericsson (2009) lyfter, att 
uppdraget som pedagog innebär att leda barnen på lagom nivå och att hitta balans 
gången mellan barnens frihet och pedagogens ansvar, vilket inte alltid är lätt.  
 
Respondenterna lyfte även fram vikten av barnens egen delaktighet och fria vilja. Alla 
beskrev mer eller mindre att de någon gång under dagen har en avsatt tid där barnen får 
ta plats och styra mer eller mindre själva hur och var de vill disponera sin tid och med 
vem, vilket är en viktig del i barnets utveckling menar Smidt (2010). Några av 
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respondenterna lyfte att de inte hade så mycket styrd tid utan lyssnade hela tiden till 
barnens önskemål och behov, men även om de övriga bara verkade ha olika tider avsatta 
på dagen för den fria leken, så lyfte de samtidigt att den planerade verksamheten som de 
bedrev, var uppbyggd efter barnens intressen och önskemål. Alla beskrev då att allt 
arbete med barngruppen ska genomföras efter barnens intressen, vilket bidrar till att 
barnen upplever aktiviteten som rolig och meningsfull. Pedagogerna kombinerar 
material som är anpassad till aktiviteten och barnens intressen, vilket gör att materialet 
blir den medierande länken för att skapa en rolig och meningsfull aktivitet. Detta är 
viktigt påtalde en respondent eftersom det står i styrdokumenten att pedagogerna ska 
erbjuda en verksamhet som gör att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt när 
de lär sig nya saker. 
 
Att möta barnen i leken är något pedagogerna lyfte fram och att hela tiden utmana med 
material och tankar så leken hela tiden drivs framåt. Den vuxnes roll blir att vara 
deltagande i leken men ändå inte ta över leken utan precis som Smidt (2010) uttrycker 
sig ska den vuxne vara den som håller ordning och lär ut att leken är fri men det finns 
regler i den. Pedagogerna blir den viktiga länken som ser till att barnen får rätt material 
för att kunna leka, materialet blir medieringsverktygen i leken men även den vuxnas roll 
är ett viktigt verktyg. Respondenterna är väl medvetna om hur viktiga dem är för barnen 
och deras utveckling.  
 
Att den fria leken var viktig belyste alla respondenter men den fick olika mycket plats 
på förskolorna och Smidt (2010) skriver att lek och fantasi är som ett grundstoff för 
barnet. Genom fantasi och lek förvärvar och bearbetar barnet sina intryck och kunskap. 
Tillsammans med andra hittar barnet nya vägar och nya lekar som hela tiden driver dem 
framåt. En lek pågår hela livet menar Vygotskij (2013) fast den ändras under resan gång 
allt eftersom individen utvecklas och erövrar ny kunskap. En respondent belyste att i 
leken är barnen hela tiden i gång och hon upplever att barnen aldrig är stilla. Hon visar 
på vikten av barnens erfarenhets utbyte och hur de berikar deras lek.  
 
Vygotskij (2013) ansåg att barnet är så kompetent och vill lära sig genom leken. Leken 
gör att barnet lär sig regler och ger barnet en möjlighet att tillgodose sina behov. Vi 
kunde se att en respondent använde sig själv som ett medierande verktyg för att hjälpa 
barnen i leken och lära sig regler. Detta behövdes då en del barn hade svårt att anpassa 
sig ibland. 
Barnet leker för att lära sig nya färdigheter och ofta är det dess intresse som styr vad det 
leker menar Vygotskij (2013). Medan en annan respondent ansåg att det borde vara mer 
fri lek på hennes förskola, men de har styrdokumenten att arbeta mot så det blir svårt 
men hon är medveten om att den fria leken är viktigt för barnet.  
 
Hur stort utrymme den fria leken får på de olika förskolorna varierade. En respondent 
var noga med att barnen fick fri lek för hon ansåg att alla har så mycket att göra i form 
av aktiviteter och rutiner hemma, så leken kanske faller bort. Respondenten ansåg att 
därför är det viktigt att ge barnen tid på förskolan för att få leka, fast det finns planerad 
aktiviteter i verksamheten. Leken erbjuder barnen så otroligt mycket anser pedagogen 
och precis det menar även Vygotskij (2013). Respondenten var ändå noga med att 
belysa den planerade rörelse en gång i veckan i en gymnastiksal och detta ger den fria 
leken väldigt mycket ideér. Respondenten menar att barnen tar med sig kunskapen ut i 
den fria leken och använder den där. Här blir gymnastiksalen en tydligt 
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medieringsverktyg som återkommer varje vecka och hallen  med tillbehör används för 
att locka och skapa de positiva spår i hjärnan som Vygotskij pratar om. Och att 
samtidigt få agera med andra gör att barnen får ta del av samlärandet och 
kunskapsspiralen är igång. 
 
En annan viktig sak är att barnen ska få röra sig i varierande terräng, vilket framförallt 
bidrar till att stimulera balansen, men även känsel, hörsel, rum och kroppsuppfattning, 
vilket bidrar till möjligheten att lära med hela kroppen menar Hammar & Johansson 
(2008).  
En respondent påvisar att uteleken är viktig för barnen. Här är miljön ett medierande 
verktyg och allt som finns i den. Respondenten menar att det är viktigt att det finns 
material som stimulerar och skapar ett samspel för barnen. 
Att använda sin omgivning för att locka och skapa positiva upplevelser för barnen när 
det gäller rörelse skilde sig på förskolorna. En respondent har skogen som en stor arena 
och detta blir ett perfekt medieringsverktyg för barnen. Rörelsen får ta plats och arenan 
är öppen för alla, alla sinnen får tränas och barnen får en lustfylld stund tillsammans 
med andra barn och pedagoger. 
Denna respondent hade naturen som stort intresse och ville gärna att barnen skulle få en 
positiv känsla för det, så hon var ofta ute med barnen och erbjöd olika lekar och 
upplevelser. Hon ville skapa ”ekot” som Vygotskij (2013) kunde ta upp. Ekot är en 
avspegling av det den vuxna har sagt och gjort hos barnet. 
 
Våra resultat visar att pedagogerna använder olika medierande verktyg för att locka och 
stimulera barnen till rörelse. Resultatet visar att pedaogerna använder leken hos barnen 
för att göra rörelsen lustfylld och rolig. Dock nämner inga pedagoger begreppet 
mediering, men i resultaten går det ändå att tyda hur viktigt det är med många olika 
medieringsverktyg för att nå alla barn. Alla är olika och det kräver olika vägar för att nå 
ny kunskap och pedaogerna försöker på olika sätt att få barnen till att röra sig. 
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9 Diskussion  
Vi har valt att skriva även detta kapitel i löpande text för att få ett bättre läsflöde. 
 
Något vi kunde utläsa av respondenternas svar är att rörelsen är en tolkningsfråga för de 
som arbetar. Vi ser att rörelsen bör få mycket plats i verksamheten och också att denna 
kan flätas ihop på olika sätt i olika ämnen, så barnen upplever rörelsen som mer positiv. 
Vi kunde se att rörelsens betydelse i våra styrdokument är svårtolkad, för de som arbetar 
inom förskolan. Seidu och Eugene F (2015) lyfter även detta i sin forskning. Där de 
menar att rörelsen borde få ta mer plats i styrdokumenten eftersom all form av rörele 
gynnar barnet på alla sätt. Vi kunde, som vi tidigare nämnde i bakgrundskapitlet avläsa 
att våra styrdokument tydligt lyfter fram andra ämnen vid flera tillfällen. Ämnen som 
till exempel matematik och naturvetenskap, medan rörelse nämns endast vid två 
tillfällen, vilket vi därmed anser är fel eftersom detta bidrar till att ämnet anses som 
mindre prioriterat. Något vi därför tittade på lite extra var hur pedagogerna fångar 
barnen när de har sina fysiska stunder, främst under utevistelse.  
 
Vi tänker om man ska utgå från det Kreichauf Et.al (2011) kommit fram till, att barns 
fysiska stunder kan ses som korta skruvar och att de är som mest aktiva i början. I så fall 
bör kanske pedagogerna visa engagemang och vara delaktiga i barnens lek redan från 
början, för att lyckas hålla rörelsen vid liv. Detta eftersom barnens aktivitet många 
gånger avtar efter en stund och leken blir mer stillsam precis som en respondent 
påtalade. Så har vi förstått att pedagogen är ett viktigt medieringsverktyg som inspirerar 
och lockar barnen till rörelse. Samtidigt menar respondenten på att det finns barn som 
alltid väljer lugna lekar inne och som oftast även väljer stillasittande lekar även ute. Vi 
ser då att dett blir det extra viktigt att använda detta medieringsverktyg på rätt sätt. Det 
framkom under våra intervjuer, massor av förslag på hur dessa stillasittande barn kan bli 
mer rörliga. Vi ser det därmed som att det ligger lite i pedagogernas ansvar, att ha ett 
intresse i att erbjuda en miljö och aktiviteter för att kunna möta de här individerna. Vi 
tänker att pedagogerna själva kanske ibland bör bjuda in sig i leken och vara en 
förebild, så barnet blir mer aktivt.  
 
Något vi insåg när vi arbetade med svaren från våra intervjuer var att det ställer ganska 
höga krav på den som intervjuar. Våra respondenter svarade snabbt så därför var det 
viktigt att vi också var aktiva i samtalet så det hela tiden flöt på och att samtalet höll rätt 
fokus. Något vi kunde se var att respondenterna visade i sina uttalanden att de har 
ungefär samma uppfattning om rörelse i sin helhet. De visar även en förståelse för att 
rörelsen måste få ta plats och ser att rörelsen är viktig. En respondent belyser även att 
hon ser fördelen med att växla mellan olika aktiviteter, detta för att kanske kunna 
utmana vidare eller bara att förnya upplevelserna. 
 
Som pedagog måste man vara medveten om hur man synliggör lärprocessen för barnet. 
För precis som en respondent beskrev sin roll som pedagog var att kunna ge lagom 
mycket frihet och låta barnet vara delaktig. Detta är även något som vi kunde se att 
Friluftsfrämjandet (2009) belyste.  
 
Vi kunde även utifrån från intervjuerna utläsa att allas förutsättningar är olika beroende 
på vart förskolan befinner sig. Miljön är ett viktigt medieringsverktyg och många av 
förskolorna hade en stor gård och mycket närliggande naturområden, vilket verkade 
underlätta de här pedagogernas arbete, när de gäller att ge utrymme för barnens 
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rörelsebehov. Dessa pedagoger lyfter att de tillbringar mycket tid ute. De belyser att 
deras gård och omgivningar bidrar mycket till att de väljer att flytta ut mycket av sin 
verksmhet. De här pedagogernas strävan är att öppna ett intresse hos barnen för 
uterörelse, i olika uttrycksformer såsom lek, musik och drama. Pedagogerna är 
medvetna och använder många olika former av medieringsverktyg för att nå fram till 
barnen. 
 
En annan sak som de här pedagogerna lyfter som var viktigt, var nämligen att få lära 
tillsammans. Samläran är ett viktigt medieringsverktyg och detta kunde vi se när några 
av förskollärarna erbjöd friluftsliv som en arena för barnen till att mötas efter varandras 
egna erfarenheter. De här bidrog till en möjlighet att få dela med sig av sina kunskaper. 
Vygotskij (2013) beskriver även att de är viktigt att tänka på det här. Han menar att barn 
lär sig genom interaktion med andra och det är en ständigt pågående process.  
 
Vygotskij (2013) belyser även att den vuxne som besitter kunskapen, bör bidra till att 
andra personen blir nyfiken på den nya kunskapen. Han menade att vi utvecklas 
ytterligare, genom att delge varandra våra tankar och ideér. Att som vuxen vara 
medveten om hur man kan påverka de som är i sin omgivning är viktigt att förstå. Även 
att nyttja sina resurser på rätt sätt för att utbyta kunskap är ett viktigt medieringsverktyg. 
 
Vi kan även se att skogen blir ett bra medieringsverktyg och en respondent berättade till 
exempel att de nyttjar skogen flera gånger i veckan för att det är en bra arena för barnen 
att leka och mötas på. Hon belyste att i skogen finns det något för alla och menar vidare 
på att där kan alla sinnen får tränas. Hon belyser även att det gäller att de vuxna är 
delaktiga och ser till att barnen utmanas vidare. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) är 
eniga om att en bra grundsyn är viktig, precis som respondenten beskrev sin roll. De 
menar vidare att pedagogens uppgift är att stimulera barnet och utmana denna vidare.  
 
De lyfte även att en pedagog bör göra detta på ett väldigt fint sätt så barnet inte märker 
att nivån höjs, barnet måste få lyckas och känna sig nöjd.  Osnes, Skaug och Kaarby 
(2012) lyfter pedagogens uppgift att se till att barnet får möjlighet att lära sig med hela 
sin kropp. 
 
Det framkom i våra intervjuer att vi har samma uppfattning om att det inte bara är 
viktigt för barnen att utveckla sin motorik. Pedagogerna menar att motoriken och 
språket hänger ihop, i barnets utveckling. Detta kan göras på många olika sätt, en 
pedagog berättar bland annat att det kan till exempel vara saker som att låta barnen få 
springa eller gå en sträcka. Därefter får barnen bedöma avstånd tillbaka och till andra 
olika ställen i närheten. Genom att barnen får orientera sig på det här sättet i 
omgivningen, bidrar detta till att öka barnens kondition, ordförråd och rumsuppfattning.  
Vi kunde även se att rörelsen finns i en enorm variation utomhus, allt från att hoppa, 
springa, krypa, åla till en helt vanlig sångsamling. Detta var något som en av 
respondenterna lyfte, att de ofta förekom sångsamlingar även utomhus. Dessa kunde 
innehålla både grov- och finmotoriska rörelser tillsammans med sångerna. 
 
Flera av våra respondenter lyfte vikten av att låta barnen få uppleva positiva situationer 
med rörelse. Där beskrev de bland annat att det är viktigt med förnyelse och därmed 
hitta nya vägar som kan uppmuntra till rörelse. Att flytta ut verksamheten och nyttja 
gården och genomföra aktiviteter som utgår ifrån barnens intresse, verkade alla vara 
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överrens om. Våra respondenter menar att detta är ett enkelt och bra sätt att förankra och 
förnya kunskap och erfarenhet.  
 
Vi kunde se att de här respondenterna hade god kunskap om att lyfta både den planerade 
verksamheten och den fria leken i sina dagsrutiner.	  Våra respondenter beskrev att när 
det gäller den fria leken, måste rörelsen flätas in. Här var det en även respondent som 
önskade att barnen hade mer fri lek i schemat, varje dag. Eftersom hon ansåg att det var 
viktigt och var väldigt noga med att barnen skulle få utrymmet att själva bestämma hur 
dagen skulle utformas. Hon menar på att utanför förskolan har barnen kanske inte tid 
med det. Hon upplever själv att det ska lagas mat, träningar och allt som tar barnets tid 
så den fria leken finns inte i samma utsträckning, som förr. 
  
En annan respondent lyfte att den fria leken är viktig eftersom denna ger barnen 
möjlighet, till ett mer lustfyllt lärande än de situationer där man endast matas med 
information. Precis detta funderar vi på och vi kan bara gå till oss själva hur vi lättast lär 
oss nya uppgifter. Får vi lära oss med hela kroppen på ett roligt och lite lekfullt sätt 
kontra att sitta och bara ta in information så är det den situation där vi fått använda hela 
kroppen som vi minns bäst. Det är viktigt att vi nyttjar det som finns i vår omgivning på 
rätt sätt för att skapa de bästa lärtillfällena, alltså se vilka medieringsverktyg som kan 
användas för att skapa detta. 
 
Barnen måste även få kunskap i hur man leker och en respondent var noga med att 
berätta att barn älskar att leka. Hon berättade att hon alltid är nära barnen för att hjälpa 
till om det behövs lite styrning. Hon visar på att barn ibland kan behöva lite hjälp av en 
vuxen för att få leken att fungera bra. Vygotskij (2013) menar att leken innehåller regler 
och barnet behöver regler för att kunna leka. Genom leken får barnet lära sig att ge och 
ta och se hur andra människor agerar i olika situationer. 	  
 
En pedagog måste precis som en respondent nämnde följa barngruppen och se till att 
miljön erbjuder möjligheter för barnen att utvecklas. Miljön är ett utmärkt 
medieringsverktyg så därför bör den inte vara statisk utan hela tiden förändras. Detta 
eftersom barnen förändras och kräver olika, nya miljöer. Som pedagog måste man våga 
tänka utan för boxen och kanske flytta verksamheten  utomhus. 
 
Utemiljön är troligen den bästa arenan för barnen för där kan hela kroppen användas 
och det är ett bra medieringsverktyg. Hoppa, klättra, hänga, krypa, åla, springa, kasta är 
något barn älskar att göra och visst går det att genomföra inne, men ute finns det oftast 
naturligt utan att barnen tänker på vad de gör. Den fria leken måste få mer plats 
eftersom många av barnen kanske inte leker hemma, eftersom det förekommer mycket 
stillasittande aktiviteter idag jämfört med förr, var en respondents svar. 
 
Vi ser även att all form av rörelse leder vidare till olika erfarenheter och steg i 
utvecklingen. Grindberg & Langlo Jagtoien (2000) belyser att genom den fysiska 
aktiviteten till exempel utvecklar även barnen en tro på sig själva och därmed även en 
inträdesbiljett till kamraternas lekar. Ett barn som är motoriskt svagt riskerar att inte få 
delta i lekarna med de andra. Därför ser vi ämnet som extra viktigt att lyfta, vi hoppas 
även på att göra pedagoger observanta på vikten av låta rörelsen få en plats i 
verksamheten, planerad som oplanerad.  
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Fysisk aktivitet är ett aktuellt ämne och det pågår ständiga diskussioner om hur stort 
utrymme fysisk aktivitet bör ha i förskolan och i skolan. Vi kan se att det är viktigt att 
lyfta fram rörelsen som avspeglar sig i barnens koncentration och lärande. Detta är 
något  som Ericsson (2003) tittade närmare på i Bunkefloprojektet.  
 
Den här avhandlingen kunde kanske inte fastställa att koncentrationsförmågan hos barn 
skulle förbättras med ökad fysisk aktivitet, men vi ser ändå att studien gav indikationer 
på att där fanns skillnader i koncentrationsförmågan mellan barnen med en god motorik 
och barnen med motoriska brister. Projektet visade på en skillnad i och med den ökade 
fysiska aktiviteten som tillkom med projektet. Detta är även en sak som en av våra 
respondenter uttalade, att om barnen får röra sig först en stund ute så har de lättare att 
sitta still inne och det blir lugnare. 
 
Vi har konstaterat att det kan se olika ut med den fysiska aktiviteten på förskolor och vi 
menar att vi kan se att väldigt mycket hänger på pedagogerna: deras egagemang vad 
gäller att lyfta fram rörelsen och göra denna lustfylld och rolig för barnen. Vi vill åter 
peka på det här samlärandet Vygotskij (2013) pratar om när det gäller det medierande 
verktyget att driva gruppen framåt och inspirera barnen till ny kunskap genom varandra.  
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10 Bilagor 
Bilaga A, Intervju frågor. 
 
Intervju frågor 
  
Fri lek 
  
·         Vad är fri lek för dig? 
·         När använder ni ordet fri lek? 
·         Klarar alla fri lek? 
·         Har ni alltid haft fri lek? 
·         Vad gör barnen när det är fri lek? 
·         Vad gör ni med de barn som inte klarar av att ha fri lek? 
·         Hur märker ni att de behöver extra stöd? 
·           
  
Oplanerad rörelse 
  
·         Vad är rörelse för dig? 
·         Deltar ni i rörelsen? 
·         Är det viktigt med rörelse i förskolan? 
·         När rör sig barnen som mest under dagen? 
·         Är alla med och rör sig dagligen? 
·         Upplever du att rörelsen ökat eller minskat under de senaste åren? 
·         Varför? 
 
 
Pedagogens roll 
  
·    Vad är din roll som pedagog? 
·    Behöver du få igång barnen mycket eller är de självgående? 
·    Upplever du att barnen själva tar tag och startar sin lek eller behöver du sätta igång 
dom? 
·    Känner du att du kan ta ett steg tillbaka någon gång under dagen och ge plats åt 
barnen? 
·    När? 
·    Vad gör barnen då? 
 
 
 


