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Abstrakt 

The creation of joy of movement - A qualitative study on how preschool teachers 

work to promote the joy of movement of the younger children in preschool.  

 

Stillasittande barn och bristen på fysisk aktivitet är något som diskuteras i dagens 

samhälle. Ett samhälle där förskolan spelar en avgörande roll för skapandet av en 

hälsosam livsstil och rörelseglädje. Syftet med studien är att bidra med kunskap om 

hur aktiva förskollärare tolkar begreppet rörelseglädje och aktivt arbetar för att främja 

detta hos de yngre barnen i förskolan. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 

förskollärare. Resultatet i studien visar att förskollärare identifierar olika strategier 

för att främja rörelseglädje hos de yngre barnen i förskolan. Dessa strategier visade 

sig vara; närvarande förskollärare, lyhörda förskollärare, tillåtande förskollärare till 

överträdandet av gränser och upprepningar. Därtill redogjorde förskollärarna för 

gynnsamma aktiviteter för rörelseglädje och slutligen identifierades organisatoriska 

och yttre faktorer som kan skapa hinder i samband med rörelseglädje. Slutligen visar 

undersökningens resultat på att förskollärarnas egna förhållningssätt och de strategier 

de väljer att använda är av störst betydelse för skapandet av rörelseglädje. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle diskuteras det mycket om skärmtid, stillasittande och bristen på 

fysisk aktivitet hos barn. Sollerhed (2019) belyser Världshälsoorganisationens 

(WHO) rekommendationer från år 2019. Där det står skrivet att barn i åldrarna 1–5 

dagligen bör vara fysiskt aktiva i minst 180 minuter av olika intensiteter. Därtill 

rekommenderas barn att inte spendera mer än 60 minuter stillasittandes framför en 

skärm. Rekommendationerna för ettåringarna är att utesluta skärmtid helt. Skolverket 

(2018) beskriver i läroplanen för förskolan att utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande. Samt att utbildningen ska främja barns utveckling, 

hälsa och välbefinnande. Sollerhed (2019) skriver att mer än 85 procent av barn idag 

vistas i förskolan. Därav utgör förskolan en viktig arena för att ge barn möjlighet att 

utveckla motoriska förmågor, rörelseglädje och motivationen för att både vara och 

förbli fysiskt aktiva. Detta gör att förskolemiljön och förskolans personal har en 

betydelsefull roll i skapandet av en hälsosam livsstil och etablera positiva 

levnadsvanor. 

Att vara fysiskt aktiv är en förutsättning för att uppnå god hälsa. LeGear, Greyling, 

Sloan, Bell, Williams, Naylor, och Temple (2012) skriver att barn gynnas av att få 

positiva uppfattningar om fysiska aktiviteter och sin egna fysiska kompetens. Barn 

gör självbedömningar tidigt i livet genom uppfattningar om sin egna kompetens och 

motoriska färdigheter. Även Sollerhed (2019) framhåller att upplevelsen av 

kunnandet är associerat med rörelseglädje. När barn upplever att de kan, motiveras 

de för att fortsätta utföra rörelse och vara fysiskt aktiva. Förskolan utgör en unik plats 

för att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. 

Med kunskap om vikten av att barn får uppleva rörelseglädje och hur det kan komma 

att uttryckas och påverka dem senare i livet, har vi valt att undersöka förskollärares 

strategier för att skapa rörelseglädje gentemot alla barn i förskolan. Studien är tänkt 

att belysa förskollärares egna åsikter kring begreppet rörelseglädje och deras 

förhållningssätt. Samt deras förmåga att skapa rörelseglädje för alla barn i förskolan 

och bidra med mer forskning till yrkesgruppen. 

Under vår utbildning har vi läst en kurs med inriktning på barns motorik och hälsa. 

Under denna kurs blev vi medvetna om vikten av att barn rör på sig, samt förskolan 

och förskollärares uppgifter för att göra det möjligt. Dock var kursen till mestadels 

inriktad på rörelse för de äldre barnen i förskolan. Bristen av information angående 

de yngre barnens rörelse väckte vårt intresse för hur man arbetar med rörelse i 

verksamheten för de allra yngsta barnen i förskolan, det vill säga barnen i åldrarna 1–

3.  
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet behandla förskollärarens roll i arbetet med rörelse, samt hur barn 

uppnå glädjen i att röra sig. I kapitlet lyfts även vikten av att barn får möjlighet att 

röra på sig och styrdokumentens riktlinjer kring rörelse i förskolan. 

 

2.1 Definitionen av rörelseglädje 
Sollerhed (2019) definierar rörelseglädje som ett positivt mentalt tillstånd som kan 

komma att uppstå när det rådet balans mellan kunnande och utmaningar. Tillståndet 

kan liknas med ett flow. Idealet är att utmana barnet strax över sin egen kompetens-

nivå, så att barnet måste tänja sin förmåga för att klara av uppgiften. Rörelseglädje är 

starkt associerat med upplevelsen av att kunna.  

 

2.2 Förskollärarens uppgift kring rörelse i förskolan 
Niss och Söderström (2006) skriver att barn ägnar en stor tid åt att röra på sig. De 

utvecklar och tränar sin motoriska förmåga genom sina rörelser. Barn rör sig olika 

mycket och behöver stöd och uppmuntran av sina förskollärare för att grundlägga 

goda vanor kring rörelse. Grindberg och Jagtøien Langlo (2000) menar att förmågan 

att ge varje barn lagom stora utmaningar är troligen en av de svåraste uppgifterna som 

en förskollärare har. Utmaningarna ska vara så pass svåra att barnet måste anstränga 

sig för att klara av de, samtidigt som det skall vara möjligt att lösa dem. Barnen måste 

lyckas med utmaningen så ofta att de utvecklar en önskan om att försöka och en vilja 

att möta fler utmaningar. Iivonen och Sääkslahti (2014) syftar till att faktorer såsom 

miljö och lärarens förhållningssätt kan främja eller avskräcka barnen i deras 

motoriska utveckling, då till exempel aktiviteterna inte är anpassade utefter barnet 

förmåga eller att lärarens förhållningssätt gentemot aktiviteterna är varierande. 

 

2.3 Rörelse som främjar barns självkänsla 
Niss och Söderström (2006) menar att när barnen får klara utmaningar och får känna 

att de kan, utgör det bästa sättet att grunda en stark självkänsla. Glädjen i att lyckas 

för med sig nyfikenhet och lust att försöka sig på svårare uppgifter. Förskolans 

styrdokument säger: 

“Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen” (Skolverket 

2018, s.10). 

Jagtøien Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) belyser att om barn ska få glädje av 

sin rörelsekapacitet, måste de få rikligt med positiva rörelseerfarenheter, då känslan 

av att pröva och ta chanser ökar. Rörelseaktiviteter i förskolan ska ge barn möjligheter 

att finna glädje, så att de stärks i tron på att de är bra nog. 
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2.4 Rörelse i leken 
Trevlas, Matsouka, och Zachopoulou (2003) menar att barn i de yngre åldrarna i 

förskolan använder först och främst rörelse för att uttrycka, handla, lära och 

kommunicera. Jagtøien Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) påvisar att rörelse är 

en viktig första kontakt till lek för barnet. Samtidigt som leken är viktig för olika 

områden för rörelsens utveckling. När barnen litar på sin egen rörelseförmåga 

utvecklas leken på ett nytt plan. Brist på rörelseförmåga och osäkerhet inom barnet 

bidrar till att begränsa barnens lekvärld och lekmöjligheter. Förskolans styrdokument 

säger: 

”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att 

ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 

utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.” (Skolverket 2018, s.9). 

Jagtøien Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) menar att det är därför av stor vikt 

att alla barn får möjlighet att uppleva glädje i aktiviteterna och glädje över att vara i 

rörelse. Där har förskollärare ett stort ansvar för att ge alla barn glädjefyllda ögonblick 

utifrån den enskilda individen.  

 

2.5 Sammanfattning 
Sollerhed (2019) definierar rörelseglädje som ett positivt mentalt tillstånd som kan 

komma att uppstå när det rådet balans mellan kunnande och utmaningar. Niss och 

Söderström (2006) skriver att barn rör sig olika mycket och behöver stöd och upp-

muntran av sina förskollärare för att grundlägga goda vanor kring rörelse. När barnen 

får klara utmaningar och får känna att de kan, utgör det bästa sättet att grunda en stark 

självkänsla. Iivonen och Sääkslahti (2014) belyser att faktorer som kan främja eller 

avskräcka barnen i deras motoriska utveckling är miljön och lärarens förhållningssätt. 

Trevlas, Matsouka, och Zachopoulou (2003) menar att barn i de yngre åldrarna i för-

skolan använder först och främst rörelse för att uttrycka, handla, lära och kommuni-

cera. Jagtøien Langlo, Hansen och Annerstedt (2002) påvisar att rörelse är en viktig 

första kontakt till lek för barnet. Samtidigt som leken är viktig för olika områden för 

rörelsens utveckling.  
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3 Syftet 

Syftet med undersökningen är att ge en djupare förståelse för hur förskollärare 

undervisar för att stärka rörelseglädje för barn i de yngre åldrarna. 

 

Frågeställningar som undersökningen skall besvara är: 

• Hur definierar och arbetar förskollärare med att ge de yngre barnen 

rörelseglädje. 

• Vilka strategier använder förskollärare för att skapa rörelseglädje för de barn 

som inte visar intresse? 
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4 Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning, där det förklaras varför man ska ha 

fysiska aktiviteter i förskolan samt faktorerna; förskollärarens förhållningssätt, 

miljöns betydelse och lekens betydelse för rörelseglädje. 

 

4.1 Varför fysisk aktivitet? 
Temple, Crane, Brown, Williams, och Bell (2016) skriver att fysisk aktivitet under 

tidig barndom främjar grundläggande motoriska färdigheter och att skillnader i 

grundläggande motoriska färdigheter i stor utsträckning är relaterade till barns 

erfarenheter. LeGear et al. (2012) menar även att barn gynnas av att få positiva 

uppfattningar om fysiska aktiviteter och sin egna fysiska kompetens i ung ålder. 

Förhållandena mellan uppfattningar om kompetens och motorisk färdighet tyder på 

att barnen börjar göra självbedömningar i unga åldrar. Följaktligen måste möjligheter 

för barn att bli och känna sig fysiskt kompetenta inträffa tidigt i livet. Robinson, 

Webster, Logan, Lucas och Barber (2012) skriver för att barn ska kunna delta i fysiska 

aktiviteter måste de ha grundläggande kompetens i de grundläggande motoriska 

färdigheterna. Detta lär sig barnen i förskolan genom väl utformade och planerade 

rörelseaktiviteter som förskolläraren förberett för barnen. Robinson et al. (2012) 

hävdar att faktorer som bidrar till barnets livskvalite är fysisk aktivitet och rörelse. 

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar dessutom till barnets skolprestationer och 

intellektuella utveckling. Deli, Bakle, och Zachopoulou, (2006) och Robinson et al. 

(2012) hävdar båda att barn utforskar och lär sig om sin närmiljö genom rörelse och 

därav blir rörelsen nödvändig för deras utveckling. Rörelse är katalysatorn som 

stödjer deras interaktion med andra och deras omgivningar. På grund av rörelsens 

betydelse i ett barns liv, har man inom olika skolformer infört mål för att undervisning 

av rörelse ska ske, så det ges möjlighet att säkerhetsställa att alla barn får rätt 

förutsättningar. Son och Meisels (2006) påvisar i sin undersökning att motoriska 

färdigheter i tidig ålder underlättar läsning och matematisk prestation senare i skolan. 

Resultaten i deras undersökning tyder på vikten av den roll som motoriska färdigheter 

kan spela för att ge goda förutsättningar för tidig skolprestation. 

 

4.2 Miljöns betydelse 
Iivonen och Sääkslahti (2014) förklarar att förskoleåren är en avgörande period i ett 

barns liv för att utveckla grundläggande motoriska färdigheter. Även om barn kan 

införskaffa motoriska färdigheter naturligt genom mognadsprocesser, kan former av 

färdigheter endast uppnås i en gynnsam utvecklingsmiljö. En miljö som ger 

uppmuntran, inspiration och utmaningar. Förskollärarens ansvar för att främja 

grundläggande motoriska färdigheter, ligger i att vara medveten om varje barn och 

hens unika egenskaper inom en fysisk och social miljö. Gordon, Tucker, Burke och 

Carron (2013) skriver att förskolebarn tillbringar en stor del av sin dag på förskolan, 
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där lek utomhus utgör en daglig rutin. Gordon et.al. (2013) belyser sambandet mellan 

ökad lek utomhus och ökad fysisk aktivitet bland förskolebarn, där miljöförändringar 

kan vara ett effektivt sätt till att förbättra fysiska aktivitetsbeteenden. Aktiviteter som 

sker i förskolan, styrs av förskollärare, innehåller miljöförändringar, främjar 

ostrukturerade aktiviteter eller fri lek och innehåller utomhusaktiviteter verkar vara 

mest lämpliga för att förbättra fysiska aktivitet hos barn i förskoleåldern. 

 

4.3 Förskollärarens förhållningssätt i arbetet med att skapa 

rörelseglädje 
Deli, Bakle och Zachopoulou (2006) beskriver att barns kompetens påverkas av hur 

förskollärare väljer att interagera med dem. Wishart och Rouse (2019) belyser att 

förskollärarnas egna hälsa, välbefinnande och självuppfattning av deras egna fysiska 

färdigheter påverkar också barnens möjligheter att delta i fysiska aktiviteter. 

Robinson et al. (2012) skriver att förskollärarens förhållningssätt blir central då 

dennes uppgift blir att ge de små barnen upplevelser som utmanar de enskilda barnet 

i det stadiet i utvecklingen den befinner sig i nu. Gordon et al (2013) och Robinson et 

al (2012) menar båda att det är viktigt att lärare i tidig barndom inför de mest effektiva 

undervisningsmetoderna som ger möjligheter till inlärning och främjar framgång för 

alla barn. Det är viktigt att förskolläraren är medveten om att barnen i en barngrupp 

lär sig i olika takt och på olika sätt. Vidare skriver Robinson et al (2012) att 

utmaningar som förskolläraren ställs inför blir att kunna använda sig av rätt verktyg 

och redskap för att ge de enskilda barnet rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. 

Trevlas, Matsouka och Zachopoulou (2003) skriver om vikten av att förskollärare är 

tillåtande, för att barnen ska få leka de lekar de frågade efter och använda de material 

de behövde i sin lek. På så sätt ger förskolläraren barnen rätt förutsättningar för 

utveckling och glädje. Bulunuz (2012) klargör att i förskolan kan barn uppleva och 

skapa mening av den omgivande världen genom lekfullt lärande. I en lekfull 

inlärningsmiljö skapar förskolläraren situationer och möjligheter för barnen att tänka 

och reflektera. Bulunuz (2012) och Hopple (2018) skriver att när förskollärare själva 

deltar i aktiviteten upplevs aktiviteten roligare. När förskolläraren förstår, uppmuntrar 

och involverar barnen anses aktiviteten som rolig, samt att barnen inte upplever rädsla 

för att göra misstag. Genom att aktiviteter är roliga, intressanta och motiverande 

underlättar förskolläraren lärandet genom lek. Truker, van Zandvoort, Burke, och 

Irwin (2011) skriver att förskollärare själva hävdar att de vill ha mer utbildning i hur 

man undervisar barn i fysiska aktiviteter, samt olika användningsmöjligheter för de 

lokaler de har att tillgå. Förskollärarna ansåg att det var viktigt att de får mer 

utbildning om olika kreativa typer av fysisk aktivitet så de bättre kan inspirera och 

engagera förskolebarnen i sådana aktiviteter. 

 

4.4 Lekens betydelse för rörelseglädje 
Ljung-Djärf och Olander (2013) hävdar att leken ses som en förutsättning för barns 

utveckling och lärande. Att arbeta med och genom barns lek är en viktig och 

grundläggande del av förskolans uppdrag. Likaså menar även Bulunuz (2012) att ett 

av förskolans grundläggande uppdrag är att genomföra undervisning genom 
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lekbaserade aktiviteter. Trevlas at el. (2003) menar att lekglädje är starkt kopplat till 

en positiv upplevelse av att vilja vara fysiskt aktiv. Lekglädje och lekfullhet påverkar 

barns motoriska kreativitet i aktiviteten eller leken.  Resultatet i denna studie visar att 

barn som har en hög mottaglighet för lek och glädje, också är mer fysiskt aktiva. Att 

lekar och aktiviteter innehåller glädje visar sig också utveckla och fullborda barnets 

personlighet. Barnen utvecklar egenskaper som fantasi, humor, uttryck för känslor 

och nyfikenhet. Även Prosen och Smrtnik Vitulic (2018) hävdar att barn utvecklar 

känslor och glädje när de får möjlighet att leka. Bulunuz (2012) skriver att 

lekbaserade aktiviteter bidrar med många funktioner såsom att skapa glädje och 

kreativitet för barnen. 

 

4.5 Sammanfattning 
LeGear et al. (2012), Robinson et al (2012) och Temple et al. (2016) menar alla på att 

fysisk aktivitet är en viktig aspekt i de yngre barnens liv. Att vara fysisk aktiv i de 

yngre åldrarna bidrar till ökad utveckling av skolprestationer senare i livet, samt att 

det bidrar till ökad livskvalitet, detta gör att de yngre barnen vill vara fysisk aktiva. 

Samtidigt hävdar Bulunuz (2012), Ljung-Djärf och Olander (2013), Prosen och 

Smrtnik Vitulic (2018) och Trevlas at el. (2003) att leken ses som en förutsättning för 

att barn ska ha roligt. Via lekbaserade aktiviteter skapas glädje och kreativitet för 

barn. Gordon, et al. (2013) och Iivonen och Sääkslahti (2014) skriver att barn 

tillbringar stor del av sin tid på förskolan, vilket gör att förskolan utgör en viktig arena 

för att tillgodose barnens utvecklingsbehov. Bulunuz (2012); Deli, Bakle och 

Zachopoulou (2006); Gordon et al (2013); Hopple (2018); Robinson et al. (2012); 

Trevlas, Matsouka och Zachopoulou (2003); Truker et al. (2011) och Wishart och 

Rouse (2019) menar alla att i förskolan har förskollärare det övergripande ansvaret 

för undervisning och för att utveckling ska ske, därav är förskollärarens 

förhållningssätt gentemot barn och aktiviteter en central aspekt. 
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5 Teori 

I följande kapitel redovisas den sociokulturella teoribildningen, samt viktiga begrepp 

inom teoribildningen, så som mediering, närmaste proximala utvecklingszonen, 

scaffolding och samspelade atmosfären. 

 

5.1  Sociokulturellt perspektiv 
Hwang och Nilsson (2019) beskriver det sociokulturella perspektivet som den idé Lev 

Vygotskij lanserade om att barn bygger upp sina kunskaper om världen utifrån sina 

erfarenheter, men betonade att barnet även ingår i ett kulturellt och socialt 

sammanhang. Säljö (2014) beskriver att det sociokulturella perspektivet är en social 

teori om lärande och utveckling som ger en förståelse för hur människor blir delaktiga 

i erfarenheter och kunskaper genom att samspela med andra i olika aktiviteter. 

Lärandet betonas som något som man deltar i och inte något som överförs mellan 

människor. Den sociokulturella traditionen tar mångfalden i olika världsbilder som 

utgångspunkt. De pedagogiska konsekvenserna är beroende av hur man organiserar 

samspelet mellan elever och mellan elever lärare, samt hur elever ges möjlighet att 

tillägna sig och delta i olika slags kunnande. Därför är föräldrar och lärares 

förhållningssätt viktigt för barns utveckling och inlärning. Det är föräldrarnas och 

lärarnas uppgift att väcka intresse och ställa frågor utan att komma med några 

lösningar. Möjligheten att klara något tillsammans är en viktig bas för utveckling 

(Säljö 2014). Hwang och Nilsson (2019) menar att formell och informell 

undervisning tillsammans med kunniga och erfarna föräldrar eller lärare är viktiga 

förutsättningar för barnet social och kulturella utveckling  

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för Johanssons (2016) 

undersökning är teorin om livsvärlden. Begreppet livsvärld avses vara en värld som 

vi riktar oss mot, men som vi samtidigt är delar av. Omvärlden ses inte som en 

objektiv och beräkningsbar värld, istället ses den som en upplevelsevärld och en värld 

som finns oberoende av oss. Världen är både subjektiv och objektiv, vi är delar av 

den, påverkar och påverkas av den. Människan har spontant en grundtillit till andra 

och är från första stund involverade i kommunikation med andra och med världen, 

människan kastas in i en värld vi delar med andra. I samspelsprocesser som vuxna 

skapar och involverar barn i blir en central dimension i lärande. I stunden då 

förskollärare möter barn i deras livsvärldar möter de också hela barnet med alla dess 

erfarenheter (Johansson 2016). Samspelsprocesser som Johansson (2016) beskriver 

går att likna vid det Hwang och Nilsson (2019) beskriver som samspel i det 

sociokulturella perspektivet.  

 

5.2 Teoretiska begrepp 
I detta kapitel redovisas de teoretiska begrepp som är väsentliga för studien. Begrep-

pen förklaras är mediering, den närmaste proximala utvecklingszonen, scaffolding, 
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samspelande atmosfär, lyhördhet, närvaro i barns livsvärldar och överträda grän-

ser.  

 

5.2.1  

Säljö (2014) förklarar att med mediering avses att människor använder verktyg eller 

redskap när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Människan kännetecknas av att 

hon använder sig av två olika slags redskap. Dessa är det språkliga och det materiella. 

Därtill menar Säljö (2014) att principen om den närmaste proximala utvecklingszonen 

förhåller sig till att se på utveckling och lärande som ständigt pågående processer. När 

människor behärskar en färdighet eller ett begrepp, är de mycket nära att också 

behärska något nytt. Människan har då nya erövringar av färdigheter och kunskaper 

inom räckhåll. Scaffolding innebär att den kunnige inledningsvis ger den lärande 

mycket stöd men i efterhand avtar stödet för att senare kunna upphöra helt. Då den 

lärande behärskar färdigheten. En känslighet för hur elevens utvecklingszon ser ut i 

relation till en viss färdighet eller begrepp, måste förskolläraren ta hänsyn till. 

Förskollärarens hänsynstagande är viktigt för att senare kunna leda eleven vidare på 

ett sätt att eleven får större ansvar för huruvida aktiviteten fortskrider (Säljö 2014). 

Johansson (2016) beskriver att viktiga delar i den samspelande atmosfären är 

lyhördhet för barnen, närvaro i barns livsvärldar och en avspändhet inför överträdelse 

av gränser. Inom den samspelande atmosfären uttrycker förskollärarna en undran och 

en nyfiken attityd till det barnet intresserar sig för. Samspelet karaktäriseras av att 

stämningen är accepterande, uppmuntrande och att förskollärarna är närvarande i 

barnens världar. Förskolläraren bör sträva efter att vara lyhörd inför barnens initiativ, 

avsikter och samtidigt benägen att handla för att stödja barnet. Förskolläraren som 

agerar lyhört inom det samspelande atmosfären agerar både mentalt och emotionellt 

öppet mot barnet, men svarar också mot barnets intentioner, upplevelser och behov. 

Utöver detta bör förskolläraren ha som ambition att försöka förstå barnens avsikter i 

olika situationer, samt hjälpa dem att uttrycka sina avsikter verbalt. Ett stort 

engagemang från förskolläraren i barns värld är det som utmärker den samspelande 

atmosfären. Det är förskollärarens uppgift att sträva efter att vara närvarande, samt 

möta och förstå barnens intressen och vilja. Glädje är en viktig del i samspelet med 

barnen, förskolläraren behöver visa att de har roligt tillsammans med barnen. 

Stämningen i arbetet med barnen inom den samspelande atmosfären bör 

karaktäriseras av stark entusiasm, lust, spontanitet och livlighet av förskolläraren. 

Samtal och uppmuntran gentemot barnen utgör också en väsentlig del när den vuxne 

ska sträva efter att vara närvarande i barns värld. Olika rum i förskolan är ofta laddade 

med regler för vad som anses vara tillåtet, dessa regler tar man ofta för givet och bärs 

även upp av barnen. I den samspelande atmosfären bör förskolläraren däremot sträva 

efter att låta gränserna vidgas och tillåta barnen att testa. Förskolläraren bör ta reda 

på och stödja barnen i deras intentioner och utgå ifrån att dessa intentioner är 

meningsfulla och viktiga för barnen i deras lek och lärande (Johansson 2016). 
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5.3 Sammanfattning 
Säljö (2014) beskriver att det sociokulturella perspektivet är en social teori om lärande 

och utveckling. Lärandet betonas som något som man deltar i och inte något som 

överförs mellan människor. Därför är föräldrar och lärares förhållningssätt viktigt för 

barns utveckling och inlärning. Viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

är scaffolding, den närmaste proximala utvecklingszonen och mediering. Johansson 

(2016) beskriver ytterligare förhållningssätt som är väsentliga för förskolläraren i 

samspelet med barnen. Dessa är lyhördhet, närvaro och överträdelse av gränser.  



 

11(2) 

 

 

6 Metod 

I följande kapitel beskrivs kvalitativ forskning och fenomenografi, vilket följs av en 

redogörelse av studiens urvalsprocess, datainsamlingsmetod och genomförande. Det 

förs även en diskussion kring de etiska ställningstaganden som gjorts under 

processens gång. 

 

6.1 Fenomenografi 
Under studien användes fenomenografi som metodansats. Dahlgren och Johansson 

(2019) och Kihlström (2007) skriver att fenomenografi som metodansats är lämplig 

för att analysera data från enskilda individer, samt för att beskriva och analysera 

människors tankar och erfarenheter av olika fenomen. Syftet med fenomenografiska 

studier är att bidra till en djupare förståelse av det mänskliga lärandet och av de sätt 

att förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet. Samtidigt som man vill finna 

variationer i och systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. Allwood 

och Erikson (2017) uppger att genom fenomenografiska studier får man möjlighet att 

urskilja olika sätt att uppfatta och i fortsättningen också undersöka olika sätt 

människor närmar sig ett material de ska lära sig eller på annat sätt förstå. 

 

6.2 Kvalitativ forskning  
Fejes och Thornberg (2019) skriver att dataanalys i kvalitativ forskning definieras 

som den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt 

datamaterial för att komma fram till ett resultat. Forskaren arbetar i en sådan analys 

aktivt med sin data genom att; organisera dem, bryta ner dem till hanterbara enheter, 

koda dem, göra synteser av dem och söka efter mönster. En av utmaningarna i 

kvalitativ analys är att skilja mellan det betydelsefulla och det mindre betydelsefulla 

och att identifiera mönster. Det handlar om att skapa mening av en massiv mängd 

data. Ett syfte med att använda kvalitativ forskning som metod är att beskriva ett 

fenomen mer eller mindre detaljerat, där ett fenomen kan vara subjektiva erfarenheter. 

Analysen kan då användas för att jämföra flera fall för att identifiera vad de har 

gemensamt eller vad som skiljer dem åt. En inriktning av kvalitativ analys är att 

analysera sociala fenomen, med fokus på subjektiva erfarenheter så som upplevelser, 

uppfattningar och föreställningar. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 
Som metod för datainsamling i den kvalitativa forskningen undersökningen användes 

gruppintervjuer med ett flertal förskollärare, inom olika förskolor men från samma 

kommun. Gruppintervjuerna fokuserade på självrapportering, det vill säga vad 

förskollärarna säger att de gör, samt de åsikter de säger att de har. Denscombe (2018) 
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menar att de är lämpligt att använda sig av intervjuer när det finns möjlighet att tala 

med nyckelpersoner ute på fältet som kan ge särskilt värdefulla insikter och kunskaper 

baserat på deras egna erfarenheter eller position, så kallad privilegierad information. 

Metoden i studien bestod av kvalitativa intervjuer. Kihlström (2007) menar att i 

kvalitativa intervjuer som metod består respondenterna av människor som har 

erfarenhet och kunskap av ämnet som intervjun behandlade. Samt när respondenten 

får möjlighet att berätta om situationen som hen varit med om, resulterar svaren att 

bli mer tillförlitliga. Gruppintervjuerna som användes i studien bestod av 

semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018) menar att semistrukturerade 

intervjuer innebär att det fanns frågor och ett ämne färdigt innan intervjun. 

Intervjuaren är likväl inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, 

och att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer ingående om de ämnen 

som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade 

som utvecklar sin synvinkel. 

 

6.3.1 Fokusgruppssamtal 

Denscombe (2018) beskriver fokusgrupper som bestående av en liten grupp 

människor som har sammanförts av forskaren för att undersöka attityder och 

uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde. För att kunna 

värdera i vilken utsträckning det finns ömsesidiga uppfattningar i gruppen om ett visst 

ämne, är just fokusgrupper ett lämpligt tillvägagångssätt.  Under ett fokusgruppsmöte 

uppmuntras deltagarna att diskutera ämnet i gruppen. Detta samspel hjälper forskaren 

att förstå tankegången bakom de åsikter och synpunkter som gruppmedlemmarna 

yttrat. Detta ger forskaren grepp om deltagarnas tankesätt och ett sätt att kunna 

utforska underliggande resonemang och faktorer som kan tänkas ge förklaring om 

varför människor har de åsikter och uppfattningar de har. Gruppdiskussionerna kan 

leda till viss enighet där gruppmedlemmarna synnerligen kommer överens om en 

gemensam synpunkt. Det kan också visa viktiga skillnader mellan gruppmedlemmar, 

vilket ger forskaren fakta om en rad olika uppfattningar och åsikter gällande ämnet. 

Bortsett från riktningen är fördelen med diskussionen och interaktionen, frågandet 

och reflektionen att detta avslöjar bakomliggande logik och resonemang som 

deltagarna har. Detta ger forskaren en inblick i inte bara vad människor tänker, utan 

också varför de har dessa åsikter. Det som blir beroende av huruvida fokusgruppen är 

framgångsrik eller ej är om det skapas ett förtroendefullt klimat i gruppen och att man 

kan uttrycka sig på ett öppet och fritt sätt. En avgörande faktor i detta sammanhang 

är tillit (Denscombe 2018). 

Davidsson (2007) menar att ett viktigt ställningstagande när man använder sig av 

fokusgruppsintervjuer är gruppstorleken. Gruppen bör inte vara för stor eller för liten 

och rekommendationerna ligger mellan fyra till sex personer. Två till tre personer kan 

bli problematiskt, då två personer kan dela åsikt och den tredje hamnar utanför 

samtalet. Vilket i sin tur kan leda till att den tredje personens åsikter inte kommer 

fram till diskussionen och därmed inte berika innehållet i samtalet (Davidsson 2007). 
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6.3.2  Enskilda intervjuer 

Denscombe (2018) skriver om personliga intervjuer, som innebär ett möte mellan en 

forskare och en informant. Personliga intervjuer är den vanligaste typen av intervju. 

Intervjuer är en bra metod för att få fram data som baseras på informanternas 

prioriteringar. Frågor som är centrala hamnar i fokus och man utforskar de som är 

relevant och prioriterat. Intervjuer garanterar också en relativt hög svarsfrekvens, då 

intervjuer oftast är avtalade på förhand och inbokade vid lämplig plats och tid. 

Intervjuer ansikte mot ansikte gör att data kan kontrolleras angående riktighet och 

relevans under tiden som de samlas in. Intervjuer är särskilt lämpade för att framställa 

djupgående och detaljerade data. Frågor kan följas upp, ämnen kan utforskas och 

undersökningsområden kan följas upp under en relativt lång tid. 

 

6.3.3 Pilotstudie 

Denscombe (2018) skriver att man kan använda sig av en så kallad pilotstudie för att 

testa sin metod i förväg och då kontrollera hur bra den fungerar i praktiken. 

Pilotstudier gör att forskaren försäkra sig om att få svar på det den vill undersöka. Att 

göra en pilotstudie gör också att forskaren kan känna sig försäkrad om att det inte 

kommer dyka upp några otrevliga överraskningar när den egentliga datainsamlingen 

börjar. Om pilotstudien visar på att det finns saker som behövs förbättras, kan detta 

då åtgärdas innan undersökningen tagit start. 

För att säkerhetsställa validiteten i studien valde vi att gå ut med intervjufrågorna och 

testa dessa på tre förskollärare som inte skulle medverka i studien. Pilotstudien 

användes för att säkerhetsställa att intervjufrågorna var utformade på ett förståeligt 

och ämneskorrekt sätt. Descombe (2018) beskriver att validitet handlar om hur 

forskaren mäter det som avses att mäta och om resultatet är exakt. Efter pilotstudien 

korrigerades intervjufrågorna för att tydliggöras (bilaga 2). 

 

6.4 Urval 
Denscombe (2018) skriver om explorativa urval, som används i småskalig forskning 

och kan förknippas med kvalitativ data. Explorativa urval används för att undersöka 

relativt outforskade ämnen och upptäcka nya teorier eller idéer. Urvalet ger forskare 

möjlighet att generera insikter och information. Genom explorativt urval är 

sannolikheten stor att man får intressanta, extrema eller ovanliga exempel som kan 

belysa det man studerar. 

Studien var tänkt att belysa enskilda förskollärares åsikter kring deras förhållningssätt 

och deras förmåga att skapa rörelseglädje för alla barn i förskolan. För att identifiera 

förskollärare som kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien kontaktades sex 

olika förskolerektorer via mail. I mailen förklarades studiens syfte och genomförande 

via ett missivbrev som bifogades (se bilaga 1). Av dessa va fyra förskolerektorer 

intresserade och försåg oss med namn på tänkbara förskollärare som kunde tänkas 

delta. De åtta förskollärare som var intresserade kontaktades sedan individuellt via 

mail för ytterligare information och bokning av tid för intervju. 
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6.5 Genomförande 
Förhoppningarna med undersökningen var att genomföra fokusgruppssamtal på tre 

förskolor inom en och samma kommun. På två av dessa tre förskolor valde tre 

förskollärare att göra enskilda intervjuer istället för fokusgruppssamtal, vilket 

respekteras med tanke på samtyckeskravet. Därav kom undersökningen att bestå av 

tre enskilda intervjuer och två fokusgruppssamtal med tre respektive två förskollärare 

(se tabell 1). Förskolorna där de enskilda intervjuerna och fokusgruppssamtalen 

genomfördes var sedan tidigare kända av någon av oss. Med hänsyn till detta 

ansvarade personen av oss som var bekant för informanterna, att leda intervjun eller 

fokusgruppssamtalet, för att informanterna skulle känna trygghet och förtroende 

under samtalet. 

Både enskilda intervjuer och fokusgruppssamtal utgick från samma planerade 

intervjufrågor (se bilaga 2) som var utformade för att besvara studiens 

frågeställningar. De första intervjufrågorna utformades med förhoppning om att 

identifiera förskollärares generella uppfattning om rörelseglädje. Efterföljande frågor 

kom att handla om förskollärares förhållningssätt för att bidra till rörelseglädje. De 

avslutande frågorna syftade till att beskriva hinder och möjligheter förskollärare 

upplevde för att främja rörelseglädje hos alla barn. 

Tabell 1: Översikt av genomförda intervjuer 

Namn på förskollärare Typ av intervju Förskola 

Anna Enskild A 

Sara Grupp B 

Petra Grupp B 

Hanna Grupp B 

Stina Enskild C 

Karin Enskild C 

Katrin Grupp A 

Johanna Grupp A 

 

6.6 Forskningsetiska principer 
Studien har utgått från individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017). Björkdahl 

Ordell (2007) menar på att i en undersökning finns det etiska forskningskrav som 

forskare ska ta hänsyn till. Forskningskraven är till för att skydda informanten och 

dennes personliga uppgifter. Det finns fyra huvudkrav som ska tas hänsyn till. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att kunna genomföra en undersökning, måste forskaren ta hänsyn till dessa. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de av forskningen berörda om den aktuella undersökningens syfte, att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt samt vad den insamlade datan kommer att 

användas till. Informationskravet togs hänsyn till i undersökningen genom att ett 

missivbrev skickades ut till de berörda förskolerektorerna och förskollärarna, där 

syftet med undersökningen beskrevs. Under intervjuerna informerades förskollärarna 
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ytterligare om syftet med undersökningen, samt vad den insamlade datan skulle 

användas till. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att 

forskningsdeltagarna själva har rätten att bestämma om de vill medverka eller ej. 

Davidsson (2007) skriver att i studier där man använder sig av fokusgrupper gäller 

samma krav på tillförlitlighet och etik som i andra vetenskapliga sammanhang. 

Fokusgrupper kan däremot ses som etiskt mer tilltalande, eftersom deltagarna för 

själva möjlighet att välja när de vill komma till tals. De deltagande har större 

möjlighet att avstå från att delta i enstaka sekvenser av diskussionen. Samtyckeskravet 

tog till hänsyn i undersökningen via ett missivbrev som skickades ut tillsammans med 

förfrågan om möjlighet till deltagande i undersökningen. Detta förtydligades muntligt 

tillsammans med informationskravet innan intervjuerna. Då flera intervjuer bestod av 

fokusgruppsamtal gavs deltagarna ytterligare möjlighet att välja när de själv ville 

komma till tals. Vetenskapsrådet (2002) menar att konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om de berörda i undersökningen ska förvaras otillgängligt för oberörda för 

undersökningen. De berörda i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Beträffande konfidentialitet menar Vetenskapsrådet (2017) att en 

forskare inte kan lova att ingen utanför forskargruppen får ta del av materialet eller 

de uppgifter som samlats in i undersökningen. Däremot ska forskaren beskriva för 

försökspersoner vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra eller minska, risken 

för att känsliga personuppgifter ska spridas. I vissa typer av studier är de enskilda 

individernas identitet inte av intresse, exempelvis i studier om variationer i 

inställningar i en viss fråga i en bestämd grupp över tid. I en sådan situation har 

forskarna möjlighet att utlova anonymitet. Konfidentialitetskravet togs till hänsyn 

genom att förskollärarna både muntligt och via ett missivbrev informerades om deras 

deltagande i undersökningen och om vad den insamlande datan skulle användas till. 

I undersökningen vidtogs åtgärder för att förhindra risken för att känsliga uppgifter 

skulle spridas. Genom att personliga uppgifter, arbetsplats och geografisk plats inte 

nämns. Alla intervjuade förskollärare tilldelades fiktiva namn. Transkriberingar och 

ljudinspelningar förvarades säkert hos forskarna så att obehöriga inte skulle kunna ta 

del av dessa. Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att den 

insamlande datan endast får användas för undersökningens syfte. Nyttjandekravet 

togs till hänsyns i studien genom att den insamlade datan endast användes till 

undersökningens syfte. När undersökningen är genomförd och godkänd kommer 

ljudinspelningarna och transkriberingarna att raderas. 

 

6.7 Bearbetning av data 
Fejes och Thornberg (2019) hävdar att utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa 

mening av en mängd data. Det handlar om att skilja mellan och identifiera 

betydelsefulla mönster. Att transkribera data är det första inofficiella steget i analysen. 

Eftersom det är genom den processen som forskaren skapar sin version av 

datamaterialet i skriven form. Denscombe (2018) hävdar att ljudinspelningar av 

intervjuer vanligtvis behöver transkriberas. Att transkribera en ljudinspelning gör det 

lättare att genomföra detaljerade jämförelser och sökningar mellan data. Datan som 

samlades in under intervjuerna och fokusgruppssamtalen transkriberades, 

transkriberingarna placerades i gemensamma dokument. Syftet med 

transkriberingarna är att göra det möjligt att tolka samtliga data genom att söka efter 
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gemensamma svar, åsikter, tankar och mönster i intervjuerna och 

fokusgruppssamtalen. Genom användandet av det sociokulturella perspektivet och 

utvalda begrepp inom teorin som analysverktyg i studien, synliggörs förskollärares 

tankar och erfarenheter kring rörelseglädje. Analysbegreppen som användes i studien 

för att kategorisera resultatet var: scaffolding, den närmaste proximala 

utvecklingszonen, mediering, lyhördhet, närvaro och överträdelse av gränser. 

Fenomenografi ansågs lämplig till studien då syftet var att utgå från förskollärares 

tankar och erfarenheter kring rörelseglädje. Studien utgick från semistrukturerade 

intervjuer och innebar att det som studerades var vad förskollärarna uttryckte att de 

gjorde.  
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7 Resultat och analys 

Syftet med studien är att belysa förskollärares egna åsikter kring deras förhållningssätt 

och deras förmåga att skapa rörelseglädje för alla barn i förskolan. I följande kapitel 

redogörs studiens resultat. Kategoriseringen av studiens resultat är baserat på studiens 

frågeställningar: Hur definierar och arbetar förskollärare med att ge de yngre barnen 

rörelseglädje, samt vilka strategier använder förskollärare för att skapa rörelseglädje 

för de barn som inte visar intresse? Resultaten som uppkom i dataanalysen var 

förskollärares egna definition av begreppet rörelseglädje, förskollärares 

förhållningssätt och förmåga att skapa rörelseglädje samt hinder förskollärare 

identifierar i samband med skapande av rörelseglädje.  

 

7.1 Förskollärares definition av rörelseglädje 
För att kunna kartlägga hur förskollärare undervisar för att stärka rörelseglädje för 

barn i de yngre åldrarna, är det av stor vikt att belysa förskollärares egna definition 

av begreppet rörelseglädje. I analysen av datainsamlingen framgick tre centrala 

grundtankar kring definitionen av rörelseglädje. Dessa tre definitioner är barnens 

egna uttryck för rörelseglädje, vikten av rörelseglädje för utveckling och utvecklingen 

av självständighet och självförtroende kopplat till rörelseglädje. 

 

7.1.1 Förskollärare definierar rörelseglädje genom barnens egna uttryck  

Flertal förskollärare i studien gav uttryck om att barn tydligt genom sättet att vara 

uttrycker rörelseglädje. Detta genom att förskollärarna bland annat ansåg sig se barns 

glädje genom skratt och glitter i ögonen. 

Stina: “Att man har roligt, att det ska vara roligt att röra på sig. Det är framför 

allt de.” 

Anna: “Dels kommer dom ju när dom ser att man har musik och sen så glittrar 

det i ögonen när dom dansar och så. Det syns ju verkligen. Då utstrålar dom 

glädje och skrattar och tycker det är roligt, så man ser ju onekligen när dom 

tycker om det.” 

Citaten ovan beskriver hur förskollärare förklarar hur de anses kunna se rörelseglädje 

i barns uttryck. Även om de yngre barnen inte alltid uttrycker verbalt sin glädje av att 

röra på sig. Menar förskollärare att det är något som syns genom barns kroppsspråk 

och nyfikenhet till aktiviteter. Tolkning av detta är att man som förskollärare måste 

se till hela barnet, speciellt då man undervisar de yngre barnen. Eftersom att barn 

uttrycker sina känslor med hela sin kropp.  
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7.1.2 Vikten av rörelseglädje för utveckling 

Förskollärarna i studien gav uttryck för vikten av rörelseglädje i samband med hälsa 

och välbefinnande. De syftade till att barn som upplever rörelseglädje generellt rör på 

sig mer och därigenom utvecklas fysiskt och psykiskt. Därtill syftade förskollärarna 

till möjligheten för barn att utveckla kroppskännedom. 

Karin: “För alltså rör man på kroppen då mår man ju bra och då tror jag att man 

lär sig mycket mer. Jag tror man gör de.” 

Petra: “Genom att barnen ofta får använda sin kropp så ser du att dom förstår 

vilka möjligheter man har med kroppen och röra på dig. Kanske lite 

begränsningar också. Juste det här med rörelse så märker dom ju att man kan 

använda kroppen till mycket.” 

Citaten ovan beskriver hur förskollärare kopplar rörelse till lärande och 

inlärningsförmåga. För att barn ska få möjlighet att upptäcka vad man kan göra med 

kroppen är det viktigt att de får möjlighet att röra på sig. Detta kan man tolka som att 

förskollärarna anser att rörelse är viktig för utveckling inom andra områden.  

I intervjuerna framkom att ett flertal förskollärare associerade rörelse till 

inlärningsförmåga och därigenom betydelsen av att barnen i förskolan får uppleva 

rörelse och rörelseglädje för att utvecklas inom andra områden. Ett av områdena som 

betonades i resultatet var förmågan att leka och ha roligt i grupp. Förskollärarna 

uttryckte att genom rörelseglädje skapas det sammanhållning i barngruppen och 

barnen får möjlighet att känna trygghet. Vilket i sin tur skapar möjligheter för barnen 

att lära av varandra genom scaffolding.  

Hanna: “Och det här med sammanhållning. Att man leker och har roligt. Man 

skapar sammanhållning och man blir trygg i gruppen.” 

I citatet ovan beskrivs att rörelse kan leda till sammanhållning och trygghet i en grupp. 

Genom rörelsen skapas större möjligheter för barn att leka tillsammans. Detta 

förknippa med begreppet scaffolding genom att det då skapas möjligheter för barnen 

att lära av varandra.  

 

7.1.3 Utveckling av självständighet och självförtroende kopplat till 

rörelseglädje 

Majoriteten av förskollärarna uttryckte att rörelseglädje för dem innebar att barnen 

uppvisade självförtroende och självständighet genom rörelse. 

Karin: “Målet är ju att de ska bli självständiga.” 

I citatet ovan beskrivs att ett av målen som förskolläraren har är att göra barnen 

självständiga. Tolkningen av detta är att förskollärarna arbetar för att ge barnen 

möjligheter att behärska olika färdigheter. Detta går att se som den närmaste 

proximala utvecklingszonen.  

Förskollärarna uttryckte att när barnen med hjälp av det medierande redskapet språket 

eller kroppsligt påvisade att de klarat en uppgift visas rörelseglädje. Detta genom att 
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barnen vill testa igen och även uttrycka verbalt att de kunde. Förskollärarna beskrev 

detta som att barnen uttryckte en sort av mallighet och stolthet. 

Stina: “Men så tänkte jag också på rörelseglädje är att ta sig upp på stolen, att 

jag klarar det också. Det är en slags rörelseglädje i det också, att jag kan själv.” 

Sara: “Rörelseglädje tycker jag kan synas t.ex. det här när dom går på dom här 

stubbarna vid har. Man håller dom i handen och dom går från ena till andra och 

sen, 1-2-3 och hoppa. Dom lyser upp och uttrycker igen.” 

I citaten ovan förklaras att rörelseglädje är starkt kopplat med förmågan av att klara 

av en uppgift. Stina förklarar att uppgiften inte behöver vara mer avancerad än att ta 

sig upp på stol själv. Tolkningen av detta är att rörelseglädje inte behöver innefatta 

att rörelsen är avancerad, utan för de yngre barnen är små handlingar av stor 

betydelse.  

 

7.2 Förskollärares åsikter kring deras förhållningssätt och förmåga att 

skapa rörelseglädje 
I frågor kring det egna förhållningssättet framkom sex strategier förskollärare 

använde sig av för att främja alla barn i förskolans rörelseglädje. Dessa var närvarande 

förskollärare i barnens rörelse, stöttande förskollärare, tillåtande förskollärare, 

betydelsen av upprepningar, samt gynnsamma aktiviteter för rörelseglädje och 

acceptans för avvaktande och iakttagande barn.   

 

7.2.1 Närvarande förskollärare i barnens rörelse 

Förskollärarna uttryckte att deras egna närvaro var av stor betydelse för att skapa 

rörelseglädje hos barnen.  

Katrin: “Genom att du själv deltar, visar och gör rörelserna och sånt till 

uppmuntrar också.” 

I citatet ovan beskrivs att förskollärarens närvaro är viktig. Tolkningen av detta är att 

barnen påverkas av förskollärares närvaro och att detta kan uppmuntra barnen i deras 

rörelseglädje.  

Det framgick även att förskollärarnas egna inställning till rörelse och övriga 

aktiviteter hade påverkan på huruvida barnen upplevde aktiviteten. Förskollärarna 

använde sig av sin egna närvaro genom att finnas nära i barns livsvärldar. 

Johanna: “Jaa, alltså intresset och deltagande från vår sida.” 

Stina: “Det handlar ju om att vi måste visa glädje, att vi tycker det är roligt att 

röra på oss. Dom tar ju efter, dom gör ju som vi gör liksom. Viktigt att vi tycker 

det är roligt allihop.” 
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 Anna: “Viktigt att man själv är med och verkligen släpper loss, det går ju inte 

bara stå bredvid och se tråkig ut utan det hänger ju på oss hur vi gör de. Dom 

måste ju se att vi har roligt annars får ju inte dom roligt.”  

I citatet ovan betonade förskollärarna även vikten av att de själva visade glädje och 

deltog entusiastiskt i barnens aktiviteter. Förskollärarna menade på att barnen gör som 

förskollärarna gör och inte som de säger. Samt att förskollärarnas glädje för rörelse 

kan komma att smitta av sig på barnen.  Tolkningen av detta är att barnen kan bli 

inspirerade av att röra på sig när de ser att förskollärarna rör på sig och har roligt.  

 

 

7.2.2 Lyhörda förskollärare 

I arbetet med rörelseglädje förklarade förskollärarna vikten av att vara lyhörd genom 

att stötta och uppmuntra barnen i deras rörelse. Att förskollärarna verbalt uppmuntrar, 

bekräftar och samtidigt utmanar barnen i deras aktiviteter.  

 

Petra: “Att pröva själv och påvisa att du kunde. Att man pushar och ger beröm, 

för gör du inte det så stannar det ju av.” 

Stina: “När man hela tiden bekräftar barnen. Innan har man fått hjälpa med 

handen, men titta du klarar de alldeles själv, du tog dig upp. För där handlar det 

ju om oss pedagoger att vi hela tiden finns där och stöttar. Det är ju hela tiden 

att vara där och hjälpa med en stöttande hand.”  

Sara: “Att man hela tiden ser och bekräftar dom, att de är viktiga.” 

I citaten ovan beskrivs att förskollärares närvaro, uppmuntran och lyhördhet är av stor 

betydelse för att barnen ska fortsätta vilja röra på sig. Tolkningen av detta är att 

förskollärare använder sig av den närmaste proximala utvecklingszonen och 

scaffolding, då de till en början ger mycket hjälp genom t.ex. att hålla barnen i handen. 

Därefter avtar hjälpen då barnen är på väg att behärska färdigheten på egen hand. När 

färdigheten är behärskad uppmuntrar förskollärare prestationen och utmanar vidare. 

 

7.2.3 Att vara en tillåtande förskollärare i överträdandet av gränser 

Att vara tillåtande till överträdandet av gränser, ta till vara på barns initiativ och låta 

de ta tid va något som förskollärarna menade var av betydelse för att skapa och 

uppmuntra rörelseglädje hos barnen. Förskollärarna syftade till att inte låta sig hindras 

av tid och utrymme, utan istället ta till vara på barnens egna initiativ till rörelse. 

Petra: “Juste det här att man inte är där och bromsar dom hela tiden.” 

Sara: “Att man tar sig tid tror jag är viktigt. Det är som när vi t.ex. är ute och 

går med det här gåbandet när det kommer kantsten, såhär att man säger nämen 

inte gå upp på kantstenen nu, det är så lätt att man gör det. Istället för att bara 

säga att se där är du uppe och gå och tränar balansen. Att man benämner vad 
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barnen gör för någontingen och att dom får. Att man är tillåtande till rörelsen, 

för dom behöver det.” 

I citaten ovan beskrivs att det är viktigt att man inte bromsar barnen hela tiden och att 

man är tillåtande som förskollärare. Tolkningen av detta är att ett tillåtande 

förhållningssätt ger barnen möjlighet till att hitta och utmanas i sin rörelseglädje.  

 

7.2.4 Betydelsen av upprepningar för att främja rörelseglädje hos barnen 

Förskollärare i studien lyfter även upprepningar som en viktig strategi för att främja 

och skapa rörelse och rörelseglädje hos alla barn. Förskollärarna menar på att barn i 

de yngre åldrarna kan uppleva lycka och trygghet av att känna igen sig i olika 

aktiviteter. 

Anna: “Man ser liksom hur vi kan tycka det ibland blir tjatigt men jag tror det är 

nyttigt att ändå köra samma sak. Så dom vågar släppa loss.” 

Hanna:  ”...barnen kan lära sig genom att dom får liksom öva på det flera gånger 

och det märker vi också att dom tar till sig. Dom vet liksom, dom vet vad som 

ska hända” 

Katrin: “Ja för de är ju hela tiden upprepningar och att man kör samma sak hela 

tiden för att få in det och sen kanske introducera något nytt så småningom. Men 

jag menar de att man kan ju hålla på med samma rörelser i ett halvår och de 

lockar dom lika mycket ändån ju.”  

I citaten ovan förklarar förskollärarna vikten av upprepningar och att det skapar 

trygghet för barnen. Tolkningen av detta är att förskollärare använder sig av 

upprepningar för att skapa trygghet för barnen, för att barnen överhuvudtaget ska våga 

röra på sig.  

 

7.2.5 Förskollärares strategier för att få med alla barn i aktiviteter  

Förskollärarna i studien menar att alla barn är olika och behöver därmed olika 

tillvägagångssätt för att våga.  Förskollärarna ansåg att låta barn observera och vara 

avvaktande var av vikt för att barnen senare ska våga och vilja delta i aktiviteter. De 

menade att barn som endast observerar aktiviteter är delaktiga ut efter sina egna 

förutsättningar. 

Anna: “Då får dom titta tills dom känner sig säkra liksom. Det har ju inte jag 

några problem med.”  

Katrin: “Ja sen är dom ju så pass små med så som iakttar ju väldigt mycket innan 

dom väl kommer igång, vissa barn. Och dom är ju delaktiga på sitt sätt många 

gånger ändå. 

I citaten ovan beskriver Anna och Katrin vikten av att låta barnen observera olika 

aktiviteter för att sedan själva våda delta. Tolkningen av detta är att barns deltagande 
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kan se olika ut. Även att barnen är avvaktade eller observerande inför en aktivitet 

behöver inte det betyda att de inte deltar. Genom att förskolläraren tillåter barnen vara 

observerande, uppvisar förskolläraren kännedom om sin barngrupp.  

Förskollärarna betonade även vikten av att aldrig tvinga ett barn till en aktivitet som 

barnet inte känner sig trygg i, för att det ska bli en positiv upplevelse att röra på 

sig. Samt att barn mår bra av att vara i mindre grupper. 

 

Karin: “Då är det upp till oss lite tycker jag, att få till dom där bra grupperna så 

att dom kanske inte hamnar med dom som stimmar jättemycket å bara slänger 

sig. Utan att få till en lite lugnare grupp då så dom känner att dom får plats i 

den.”  

I citatet ovan beskrivs att det är förskollärares uppgift att skapa gynnsamma 

konstellationer för att ge alla barn möjlighet till att känns trygghet. Detta går att tolka 

som att det är viktigt att förskolläraren känner sin barngrupp och vet vilka barn som 

behöver mindre grupper eller andra konstellationer för att våga.  

 

7.2.6 Aktiviteter förskollärare använder för att främja rörelseglädje 

I intervjuerna framgick flera olika aktiviteter som förskollärare använder sig av och 

ansåg vara gynnsamma i arbetet med rörelse och rörelseglädje med barnen. De olika 

arbetssätten förskollärarna använde sig av var bland annat digitala verktyg i form av 

ipad, musik och projektor.  

Hanna: “Vi jobbar mycket med dans och rörelse. Mycket bamsegympa. Raffe 

räv och sen drakdansen också.”  

I citatet ovan beskriver Hanna vilka olika typer av rörelseprogram som de använder 

sig av för att främja rörelseglädje.  

Förskollärarna använde sig även av sig själva genom sång och rörelse. Utöver detta 

ansåg förskollärarna att det tillgängliga materialet och tillgång till musik var viktigt 

för att arbeta med rörelse på olika sätt.  

Johanna: “Ja det är mycket med rörelse. Vi brukar köra de här lite när vi sitter i 

gropen som vi kallar det för, huvud, axlar knä å tå fast vi sitter ner. Å ramsamsam 

å lite sådär.” 

Karin: “Som vi har ju alltid t.ex. bollar framme det främjar ju rörelse. Sen har vi 

ju alltid balansplattor framme. Så det är väl det som finns framme som barnen 

kan ta fram själva, men också att vi hjälper till att arrangera ibland.  

Förskollärarna beskriver att det är viktigt att ta tillvara på de miljöerna som finns i 

närheten och att för att skapa olika slags rörelseaktiviteter. Utevistelse betonades vara 

av stor vikt för att ha möjlighet att främja rörelseglädjen. 
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Sara: Det finns ju möjligheter, vi är ju både inne och ute. Att man tar tillvara på 

de miljöer som finns. Våran gård är ju inte bara platt, det finns ju ett berg som 

används mycket upp och ner och tränar motoriken”. 

 

7.3 Hinder förskollärare identifierar i samband med skapande av 

rörelseglädje 
I studien uttryckte förskollärarna ett flertal olika hinder som begränsade deras 

möjligheter att arbeta med rörelseglädje. Dessa hinder va miljön inne och ute, 

barngruppernas storlek, personaltätheten, förskollärarnas engagemang och brist på 

tid. 

 

7.3.1 Organisatoriska hinder förskollärare identifierar i samband med 

skapande av rörelseglädje 

I studien framgick att förskollärarna upplevde att antal barn och antal personal va en 

avgörande faktor för huruvida man hade förmågan att arbeta med rörelse och 

rörelseglädje. Utöver detta uttrycker förskollärarna att arbetslagets olika intressen kan 

påverka engagemanget kring aktiviteterna. Enstaka förskollärare syftade även till att 

tiden var en bristvara då de upplevde att tiden inte var tillräcklig för alla 

arbetsuppgifter och aktiviteter. 

Stina: “Vi var ju inne på att man har många barn och svårt att tillgodose 

det enskilda barnets behov. Det blir svårare då man har färre barn då man ju ofta 

själv. Så då är det ju svårare också att finnas till hands för den som vi ha en hand 

eller någonting. För hur man än delar så sitter man ju med åtminstone tre till fyra 

barn för att tillgodose alla då.”  

Anna: “Det är ju svårt nu när vi har så lite personal och så stora barngrupper å 

de ska dokumenteras å filmas å sånt under tiden, å jag menar står du med en ipad 

och håller på å tar kort, då är du inte närvarande så man missar ju mycket i allt 

de här man ändå måste göra.” 

I citaten ovan beskriver förskollärarna Stina och Anna att barngruppensstorlek, 

personaltäthet och tiden var faktorer som de ansåg påverkade deras förmåga att arbeta 

med att främja rörelseglädje. Tolkningen av citatet är att förskollärare inte alltid kan 

påverka möjligheten att arbeta med rörelseglädje, då de inte alltid kan styra över 

organisationen utan istället får anpassa sig.  

Medans vissa förskollärare upplevde att tiden var ett hinder syftade några av 

förskollärarna till att tiden finns, men att det istället handlar om hur man prioriterar 

aktiviteter under den tiden man har. 

Sara: “Åh hinder finns det ju inte. Man har ju egentligen hur mycket tid som 

helst under en dag på förskolan, att arbeta och hitta möjligheter för rörelse.” 

Karin: “Utan de är bara de att vi måste avsätta tiden.” 
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I citaten ovan beskrivs att tiden inte alltid utgör ett hinder utan att det istället handlar 

om vad förskollärarna själva väljer att prioritera under dagen. Det går att tolka som 

att arbetet med rörelseglädje är beroende av vad förskollärarna väljer att arbeta med.  

 

7.3.2 Yttre faktorer som förskollärare identifierar som hinder i samband 

med skapande av rörelseglädje 

Flera av de intervjuade förskollärarna menade även på att det fanns yttre faktorer som 

påverkade deras möjligheter att arbeta med rörelse och rörelseglädje. Förskollärarna 

menade på att platsbrist var en bidragande faktor, då de upplevde att de ofta fick 

hindra barnen i deras spontana rörelse och rörelseglädje på grund av eventuella risker 

för skador. 

Anna: “Det är ju lite svårt inomhus, helt klart. Vi har ju liksom inte lokaler till 

de, det är möbler över hela allt och man är ju livrädd att dom ska trilla och slå 

sig på kanter och hörn. Vi har ju inga riktiga rum till att köra riktigt avancerade 

rörelser inomhus.”  

Petra: “Sen har man ju lite begränsningar, som det där med att man springa inne. 

Det är så lätt att man krockar med varandra” 

I citaten ovan beskriver Anna och Petra att de tvingas hindra barnen i deras rörelse på 

grund av platsbrist och säkerhet, då lokalerna inte är optimala för att utöva vissa 

rörelser. Detta går att tolka som att förskollärare inte ha någon påverkan på 

utformningen av lokalerna. De kan inte påverka byggnaden av husen. Däremot är 

placering av möbler något de kan påverka.  

Det mörka halvåret bidrog enligt förskollärarna med färre timmar utomhus. 

Utomhusmiljön som förskollärarna ansåg var en viktig del i skapandet av rörelse och 

rörelseglädje. 

Anna: “Ja den här årstiden är ju ett hinder då det är så mörkt på eftermiddagen. 

Dom får mindre rörelse, annars brukar vi ju gå ut direkt efter mellanmålet och 

ibland direkt efter vilan. Den här årstiden får dom ju mycket mindre rörelse på 

grund av att de mörknar och gården är så mörk och inte upplyst. Så detta är ju 

ett hinder.” 

Johanna: “Likaså ute på eftermiddagen, nu är det ju så kallt och mörkt.” 

I citaten ovan förklarar Anna och Johanna att under vinterhalvåret vistas förskolorna 

inte ute på eftermiddagarna. Detta på grund av bristen av ljus. Vilket i sin tur påverkar 

möjligheten till rörelse och rörelseglädje. Tolkningen av detta är att mörkret är 

ytterligare en faktor som förskollärare inte kan råda över, men som de måste anpassa 

sig efter. 
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7.4 Sammanfattning av resultat 
Förskollärare som deltog i studien identifierade fler olika strategier för att främja 

barns rörelseglädje. Förskollärare fann strategier gällande det egna förhållningssättet, 

där förskollärarna hävdade att det var gynnsamt att agera som en närvarande, lyhörd 

och tillåtande förskollärare. Utöver detta syftade förskollärarna till vikten av att låta 

barnen vara avvaktande och observerande, samt fördelarna med upprepning för att 

göra alla barn delaktiga och bidra med utvecklingen av rörelseglädje hos alla barn.  

 

Hinder som förskollärarna identifierade i arbetet med rörelseglädje var organisato-

riska hinder, såsom barnantal, personaltäthet och utrymmen. Ytterligare faktorer som 

kan utgör hinder för utvecklingen av rörelseglädje menade förskollärarna var yttre 

faktorer, som till exempel årstider och platsbrist.   
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8 Diskussion 

Syftet med studien är att ge en djupare förståelse för hur förskollärare undervisar för 

att stärka rörelseglädje för barn i de yngre åldrarna. I följande kapitel förs en 

diskussion om studiens resultat i förhållande till studiens bakgrund, teori och tidigare 

forskning. Det tas även upp förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

8.1 Vikten av fysisk aktivitet och rörelseglädje för utveckling och 

interaktion.  
En del av syftet med studien var att identifiera hur förskollärare undervisar i förskolan 

för att ge de yngre barnen rörelseglädje. För att ha möjlighet att kartlägga detta är det 

väsentligt att belysa vad förskollärare associerar till rörelseglädje. Av resultatet går 

det att dra slutsatsen att förskollärarna associerar rörelseglädje till uttryckssätt hos 

barnen, så som glädje och skratt, men även sammanhållning i gruppen. Förskollärarna 

indikerar även att rörelseglädje är starkt kopplat till övrig utveckling hos barn. De 

menar att barn som upplever rörelseglädje tenderar att röra på sig mer, detta främjar i 

sin tur möjligheten till fortsatt utveckling. Förskollärarnas resonemang 

överensstämmer med den forskning som Deli, Blake och Zacholoulou (2006) och 

Robinson et.al (2012) som hävdar att rörelse är förknippat med att barn lär sig genom 

rörelse i sin närmiljö och därav blir rörelsen nödvändig för deras utveckling.  

Förskollärarna i studien kopplar rörelseglädje till sammanhållning. Att barn får 

möjlighet att leka och har roligt tillsammans skapar sammanhållning och trygghet i 

gruppen menar förskollärarna i studien. Deli, Blake och Zacholoulou (2006) och 

Robinsson et.al (2012) beskriver att rörelse kan utgöra en grundpelare för möjligheten 

till samspelet med andra barn. Forskning tyder även på att för att barn ska ha möjlighet 

att delta i fysiska aktivitet med andra, måste de ha grundläggande kompetens i 

motoriska färdigheter. Säljö (2014) skriver att inom det sociokulturella perspektivet 

betonas att lärande och utveckling är något som man deltar i och som överförs mellan 

människor. Genom att samspela med andra i olika aktiviteter får barnen möjlighet att 

bli delaktiga i erfarenheter och kunskaper. 

 

8.2 Miljöns och tidens betydelse för skapande av rörelseglädje 
I vårt resultat belyser förskollärare vikten av en bra miljö som en bidragande faktor 

för deras möjligheter att bidra till rörelseglädje. Förskollärarna anser att platsbrist kan 

komma att utgöra ett stort hinder då de tvingas hämma barn i deras rörelse och rörel-

seglädje. I många fall uttrycker förskollärarna att miljön var oanpassad för vissa typer 

av rörelseaktiviteter inne och därav fick förskollärarna ta hänsyn till risker för skador 

som kan komma att uppstå. Iivonen och Sääkslahti (2014) hävdar att förskollärarna 

har ett ansvar att skapa inspirerande och utmanande fysiska och sociala miljöer som 

lockar till rörelse och rörelseglädje. Johansson (2016) skriver att i den samspelande 
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atmosfären strävar förskolläraren efter att överträda gränser för att gynna barns in-

tentioner och lek. I vårt resultat ger förskollärarna intrycket av att miljöerna inomhus 

har förändrats. Tidigare fanns det rum att tillgå såsom kuddrum, gymnastiksalar och 

övriga anpassade rum för rörelse. När detta inte längre finns att tillgå i samma ut-

sträckning, hävdar förskollärarna att de fångar upp barnens intentioner och initiativ 

till rörelse genom att erbjuda alternativa rörelseaktiviteter eller lokaler.   

 

I studien framgår det att utomhusmiljön används aktivt för att främja rörelse och rö-

relseglädje hos barnen. Förskollärarna betonar vikten av att förskolan har tillgång till 

en gynnsam utomhusmiljö för fysisk aktivitet. Förskollärarna i studien antydde att 

utmaningar i miljön ute var att föredra för barnens utveckling och glädje. Utmaningar 

som anses kunna resultera i skador förhindras genom att förskollärarna var närva-

rande. Detta genom det Säljö (2016) beskriver som scaffolding, att förskollärarna i 

början ger mycket stöd men efter hand minskar stödet och låter barnen erövra färdig-

heterna på egen hand. Detta förhållningssätt var något som var gemensamt för alla 

förskollärare i studien. De förskollärarna uppmärksammade i studien var att utom-

husvistelsen blev begränsad under det mörka halvåret, då flertalet av förskolorna 

valde att stanna inne på eftermiddagen. Gordon et al. (2013) skriver att i förskolan 

utgör leken utomhus en daglig rutin. Med tanke på att utomhusaktiviteter främjar fy-

sisk aktivitet hos barn anses denna vara av stor vikt. Att förskolorna i studien inte har 

tillgång till olika typer av anpassade rum för rörelse som tidigare och att flertal av de 

väljer att stanna inne på eftermiddagarna under det mörka halvåret, får negativa kon-

sekvenser. Barns möjligheter till rörelse och rörelseglädje begränsas av dessa fak-

torer. Dock går det att hävda att detta är möjligt att undvika med hjälp av bättre be-

lysning ute på gårdarna samt tillgång till anpassade rum för rörelse.  

 

Förskollärare i studien ansågs ha olika perspektiv på huruvida tiden var tillräcklig för 

att skapa rörelseglädje för barnen. I resultatet framgick att tankesättet kring tiden va-

rierade. Enstaka förskollärare menade att som förskollärare har man många olika ar-

betsuppgifter, som gör det svårt att hinna med allt man vill. Andra förskollärare me-

nade på att tiden var tillräcklig och att man hade möjligheter. De ansåg att det var en 

fråga om prioriteringar. Lika så menade förskollärare på att intresset för rörelseglädje 

inom arbetslaget kan vara varierande och utgöra ett hinder. Har inte arbetslaget 

samma prioriteringar kring rörelseglädje kan det bidra till att arbetet med rörel-

seglädje minskar. Tucker et al. (2011) skriver i tidigare forskning att förskollärare 

önskar mer utbildning kring fysisk aktivitet och användningsmöjligheter för de loka-

ler de hade att tillgå. Detta ger ett intryck av att fortbildningar i ämnet kan bidra med 

ökade prioriteringar, intressen och verktyg för att arbeta med rörelseglädje i arbetsla-

get. Därav kan fortbildningar om fysiska aktiviteter vara gynnsamma för ett fortsatt 

och hållbart arbete med rörelseglädje. 

 

8.3 Förskollärares förhållningssätt kring arbetet med rörelseglädje 
I studien framgick det att förskollärarna anser att verbal uppmuntran och bekräftelse 

är en central del i skapandet av rörelseglädje. Deli, Bakle och Zachopoulou (2006) 

beskriver vikten av hur förskollärare väljer att interagera med barnen och att detta i 

sin tur påverkar barnens fysiska kompetens. Detta går att identifiera med det Säljö 

(2014) beskriver som mediering då förskollärarna använder sig av det språkliga 
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redskapet för att uppmuntra till rörelseglädje. Vidare menar författaren att det 

materiella redskapet även används i förståelsen av vår omvärld. Förskollärarna i 

studien påvisade vikten av att ha intressant material tillgängligt för barnen. Detta 

framgår även i Trevlas, Matsoukas och Zachopoulous (2003) forskning som belyser 

att det är viktigt att barnen får leka de lekar de efterfrågar och använda de material de 

efterfrågar i sin lek. Förskollärarna ska sträva efter att vara tillåtande i överskridandet 

av gränser. 

I tidigare forskning och i studien visade det sig att förskollärarnas egna engagemang 

och delaktighet i rörelseaktiviteter är en bidragande faktor för skapandet av 

rörelseglädje. Förskollärare i studien menade på att för att barnen ska ha roligt i 

rörelseaktiviteterna, måste förskollärarna själva medverka och visa glädje. Bulunuz 

(2012) och Hopple (2018) påstår även de att aktiviteter upplevs roligare när 

förskollärare själva deltar. Johansson (2016) beskriver att den samspelande 

atmosfären utmärks av en närvarande och engagerad förskollärare. Det är 

förskollärarens uppgift att visa att de har roligt tillsammans med barnen, då glädje 

utgör en väsentlig del i strävan efter att vara närvarande i barns värld. 

Förskollärare i studien beskriver att en del av deras förhållningssätt är att tillåta barn 

att vara observerande och iakttagande inför aktiviteter. Förskollärarna menar att de 

yngre barnen i förskolan använder detta som en strategi för att lära och senare våga 

delta. Johansson (2016) beskriver att förskollärare agerar lyhört gentemot barnen 

genom att svara mot barnens intentioner, upplevelser och behov. När förskollärarna i 

studien tillåter barnen att observera och iaktta istället för att aktivt delta, tar de hänsyn 

till det enskilda barnets behov. Genom detta förhållningssättet kan man dra slutsatsen 

att förskollärarna agerar lyhört.  Gordon et al (2013) och Robinson et al (2012) menar 

båda att det är viktigt att förskollärare är medvetna om att barnen i en barngrupp lär 

sig i olika takt och på olika sätt. Något som synliggörs i studien genom förskollärarnas 

lyhörda och tillåtande förhållningssätt. 

I studiens resultat framgår det att förskollärare upprepar aktiviteter i syftet att barn 

ska få möjlighet att känna igen sig och känna trygghet. Förskollärare upprepar 

aktiviteter för att barnen till slut ska våga vara aktivt delaktiga. Något som tidigare 

nämnts är att förskollärare i studien tillåter barnen att vara observerande och 

avvaktande inför en aktivitet. Vilket dessutom utgör en väsentlig del när 

förskollärarna ska utmana det enskilda barnet i det stadie den befinner sig i nu. 

Robinson et al. (2012) beskriver att förskollärarens förhållningssätt blir centralt då 

dennes uppgift blir att ge barnen upplevelser som utmanar de enskilda barnet i det 

stadiet i utvecklingen där den befinner sig. Ytterligare utmaningar blir att använda sig 

av rätt verktyg och redskap för att ge de enskilda barnet rätt förutsättningar för 

utveckling. Detta blir relevant i det Säljö (2014) beskriver som den närmaste 

proximala utvecklingszonen. När barnen behärskar en färdighet är de nära att 

behärska något nytt. Strategier som förskollärarna i studien synliggör är upprepningar 

och att vara tillåtande, lyhörda och närvarande. Dessa strategier används i syftet för 

att skapa rörelseglädje för de barn som inte visar intresse. 

Något som är anmärkningsvärt i studien är både förskollärarnas förhållningssätt och 

egna definition av rörelseglädje. Majoriteten av förskollärarna i studien framhåller att 

rörelseglädje är lika mycket om inte mer, när de yngre barnen klarar av aktiviteter 
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såsom att klättra upp för stolen själv. Förskollärarna gav uttryck för att barnen vid 

dessa tillfällen visade stolthet och självförtroende. Där är det förskollärarnas uppgift 

är att uppmuntra, stötta och bekräfta barnet. Betydelsen av att behärska de mindre och 

enklare rörelserna var något som inte framgick i den tidigare forskningen. Dock 

ansågs det vara av det mest väsentliga för förskollärarna i studien. 

 

8.4 Diskussion kring metodval 
Trots problematiken med fokusgruppsintervjuer, som består av två till tre personer 

valde vi att använda oss av två till tre personer. Främst för att de olika förskolorna i 

kommunen där intervjuerna skulle äga rum består av två till tre avdelningar med 1–3 

åringar. Därav ansågs det lämpligt att behålla grupperna med legitimerade 

förskollärare, som arbetar på avdelningarna med 1–3 år intakta. Grupperna sätts 

därigenom samman av redan kända personer eftersom ämnet i sig inte anses vara av 

känslig art. 

 

8.5 Implikationer på förskolläraryrket 
Vår förhoppning med studien är att förskollärare ska inspireras till att vilja arbeta med 

rörelseglädje med de yngre barnen i förskolan. Att förskollärarna ska få en förståelse 

för sin egen betydelse för att det ska vara möjligt. Förskollärares förhållningssätt är 

den avgörande faktorn för hur vidare rörelseglädje kan skapas hos barn. 

 

8.6 Förslag till vidare forskning 
I studien användes intervjuer med förskollärare i syftet att identifiera strategier och 

arbetssätt förskollärare använder för att skapa rörelseglädje för de yngre barnen i 

förskolan. Genom studien framgick förskollärares syn på rörelseglädje. För att få en 

mer komplett bild av vad rörelseglädje innebär skulle vidare forskning utifrån barns 

perspektiv vara önskvärt. En svårighet i sådan forskning blir att studien är riktad mot 

de yngre barnen där inte alla har möjligheten att uttrycka sig verbalt. Det skulle 

däremot vara möjligt genom att forskaren observerar eller filmar barnen i deras 

rörelse, då man får möjlighet att se hur barnen själva ger uttryck för rörelseglädje. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att söka efter fördjupad kunskap till de hinder 

förskollärare gav uttryck för i studien. Hindren som förskollärarna uttryckte var 

miljön inne och ute, barngruppernas storlek, personaltätheten, förskollärarnas 

engagemang och brist på tid.  Då tankesätten kring hindren varierade. Intressant hade 

varit att studera bakomliggande faktorer till varför förskollärare har olika uppfattning 

om till exempel tid. 

Det finns flera olika ingångar till vidare forskning om de yngre barnens rörelseglädje 

i förskolan, både gällande metodval och ämnesval. Trots svårigheterna i att identifiera 

varje barns enskilda rörelseglädje, är det av stor vikt att alla barn får uppleva 

rörelseglädje. Precis som LeGear et al. (2012) skriver gynnas barn av att få en positiv 

uppfattning om fysiska aktiviteter och om sin egna fysiska kompetens. Redan i tidig 
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ålder börjar barn att göra självbedömningar. Med detta i åtanke är det viktigt att de 

får bli och känna sig fysiskt kompetenta tidigt i livet, för att barn ska fortsätta vilja 

vara fysiskt aktiva och hälsosamma i det fortsatta livet. 
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Bilaga 1 
Missivbrev. 

Till dig som är förskollärare i Oskarshamns kommun och förfrågan om 

deltagande i intervjustudie 

 

Barn gynnas av att få positiva uppfattningar om fysiska aktiviteter och sin egna 

fysiska kompetens i tidig ålder, därav har förskollärare en central roll när det 

kommer till att skapa glädje för rörelse. Vi vill därför genomföra en intervjustudie 

med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för hur 

förskollärare arbetar medvetet med att främja och stärka de yngre barnens 

rörelseglädje.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare medvetet arbetar för att stärka 

rörelseglädje för barn i de yngre åldrarna. 

 

Förskollärare som arbetar på förskolor i området kommer att tillfrågas om 

deltagande i denna intervjustudie.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan 

avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och 

det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet.  

 

Vi heter Lisa Karlsson och Nellie Erlingsson och går på Linnéuniversitetet i Kalmar 

och läser till förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete inom 

förskolepedagogiskt område, vilket är anledning till att denna intervjustudie 

kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 

Oskarshamn 2019-11-11  

 

Studerande:                            Handledare:  

Lisa Karlsson                    Universitetsadjunkt                 

076 847 33 95               Anna Lilius        

   0480-446059 

  

Nellie Erlingsson          

076 3480199 
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10 Bilaga 2 

Intervjufrågor. 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur förskollärare medvetet arbetar 

för att stärka rörelseglädje för barn i de yngre åldrarna. Studien är tänkt att belysa 

förskollärares egna åsikter kring deras förhållningssätt, samt deras förmåga att skapa 

rörelseglädje för alla barn i förskolan, samt bidra till mer forskning till yrkesgruppen. 

 
Studien ska ge en djupare förståelse för hur förskollärare medvetet arbetar för att stärka 

rörelseglädje för barn i de yngre åldrarna.  
Frågeställningar som undersökningen skall besvara är: 

• Hur arbetar förskollärare med att ge de yngre barnen rörelseglädje. 

• Vilka strategier använder förskollärare för att skapa rörelseglädje för de barn som 

inte visar intresse? 

 

Intervjufrågor  

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Vilka åldrar har du jobbat med inom förskolan? 

Vad innebär rörelseglädje för dig? 

Tycker du att man kan se rörelseglädje på barnen? Hur? 

 

• Hur arbetar förskollärare med att ge de yngre barnen rörelseglädje. 

 

Har ni någon planerad rörelse i er verksamhet? Kan du ge exempel? Kan du 

berätta mer?  

Hur anser du att ert arbetssätt kan komma att främja barn i deras 

rörelseglädje? 

Hur skulle du vilja beskriva din roll som förskollärare i arbetet med rörelse? 

Kan du ge exempel?  

 

• Vilka strategier använder förskollärare för att skapa rörelseglädje för 

de barn som inte visar intresse? 

 

Känner du att det är tillräckligt med medveten rörelseträning på din 

avdelning, eller är det något ni vill utveckla? Beskriv gärna hur i så fall.  

Hur arbetar ni för att göra alla barn delaktiga i aktiviteter som främjar 

rörelse? 

Hur gör ni om ni har ett barn som inte vill vara med eller upplevs osäker? 

Kan du ge exempel? 

Ser du några hinder med att arbeta med barns rörelse? 

Ser du några möjligheter med att arbeta med barns rörelse? 

 


