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Abstrakt 

        Emelie Svensk 
        ”Om man sitter stilla blir man jättetrött och kan inte         
        komma ihåg något” 
        En studie om hur barn i förskoleklass uppfattar rörelse och motorik och dess betydelse för deras 

        inlärning. 

       “If you sit still you become tired and can not remember                                         
         anything” 
         A study of how children in pre-school perceive movement and motor skills and its impact on  

         their learning. 

                                                                                                             Antal sidor: 26  

Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap barnen i förskoleklass har om rörelse och 
motorik samt kring rörelsens och motorikens betydelse för inlärning. Det finns nämligen 
mycket som talar för att barn i dag tenderar att vara mer och mer stillasittande i samhället 
över lag. Detta trots att det finns forskning som visar vilken betydelse rörelse och en 
välutvecklad motorik har för att kunna skapa den ultimata möjligheten för inlärning.  
 
Resultatet visar en kvalitativ enkätundersökning i två förskoleklasser där 13 barn ingick.  
 
I resultatet visas att barnen i förskoleklasserna ansåg att rörelse innebär att man rör sin kropp 
fysiskt, som att gå, springa, hoppa eller klättra. De ansåg att detta skedde i idrott eller i olika 
fritidsaktiviteter, men också i leken som sker främst utomhus. Barnen i förskoleklasserna kan 
inte redogöra för vad motorik innebär eller vilken betydelse motoriken har för inlärningen. 
Men de kan ändå se ett samband mellan rörelse och inlärning och är medvetna om att 
rörelsen underlättar koncentration och inlärning, men de kan inte redogöra för varför.  

 

 

 

Nyckelord: Rörelse, motorik, inlärning, förskoleklass 
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1. Inledning 
Vår samhällsmiljö ser helt annorlunda ut i dag jämfört med bara 20-30 år sedan. 

Barn tenderar att vara mer och mer stillasittande framför exempelvis TV, datorer, 

surfplattor, tv-spel. Raustorp (2000) påstår att spontanidrottandet som skedde 

hemma i kvarteren är borta och menar att det finns forskning som visar att fler och 

fler elever under 15 år rör sig väldigt lite på fritiden. Jag har därför börjat fundera 

över vilken kunskap barn har kring rörelsen och motorikens betydelse samt om de är 

medvetna om hur deras rörelse och motorik påverkar deras inlärningsförmåga. 

 

Läroplan för förskolan Lpfö98 betonar att förskolan ska sträva efter att varje barn 

ges möjlighet att utveckla sin motorik samt får möjlighet att utveckla en förståelse 

för varför man bör värna om sin hälsa (Skolverket 2010). Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonar i sin tur vikten av fysisk aktivitet 

men också vikten av att ha kunskap om ämnet. Den betonar också att det är viktigt 

med en positiv upplevelse av rörelse samt att fysikisk aktivitet och en hälsosam 

livsstil är viktig för vårt välbefinnande (Skolverket 2011). Men lyckas förskolan och 

skolan med det som står i respektive läroplan?  

 

Enligt Faskunger (2008) är den nordiska rekommendationen för barn och unga minst 

60 minuter sammanlagd fysisk aktivitet varje dag. Faskunger (2008) menar att det är 

mycket som talar för att barns fysiska aktivitet har minskat och att stillasittande 

aktiviteter över lag har ökat i samhället.  

 

Langlo Jagtoinen, Hansen & Annerstedt (2002) menar även de att en av 

anledningarna till att vuxna och barn rör sig för lite har med vår iver att göra livet 

enklare med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel som inte tar 

hänsyn till att våra kroppar behöver en viss mängd rörelse. Särskilt gentemot barn 

och ungdomar under utveckling, som verkligen behöver rörelsetillfällena för att 

kunna utveckla ett bra samspel mellan sinnen och motorik, en god sensomotorisk 

funktion (Langlo Jagtoinen, Hansen & Annerstedt 2002). 
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Enligt Hannaford (1997) finns tänkande och inlärning inte bara finns inne i huvudet 

på oss och menar vidare att kroppen har en integrerad roll i alla våra intellektuella 

processer från det vi föds till det vi dör. Hon anser också att vi behöver bli mer 

medvetna om kroppens betydelse vid inlärning.  

 

Min ambition med detta arbete är att undersöka vilken kunskap barnen i 

förskoleklass har om rörelse och motorik samt kring rörelsens och motorikens 

betydelse för inlärning. Min hypotes är nämligen att barn som nu slutar 

förskoleklass inte har en förståelse för vad rörelse och motorik innebär. Jag tror 

heller inte att de har kunskaper om rörelsens betydelse för deras inlärning. Detta 

trots att både Läroplanen för förskolan och Läroplanen för skolan betonar att barnen 

ska ges möjlighet till att utveckla denna förståelse/kunskap.   
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Jag vill undersöka förskoleklassbarns kunskap om rörelse och motorik samt vilken 

kunskap de har kring rörelsen och motorikens betydelse för inlärning. 

• Vad innebär rörelse och motorik för förskoleklassbarnen? 

• Vilken kunskap har de kring vilken betydelse rörelse och motorik har för 
deras inlärning? 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I kapitlet presenteras tidigare forskning och litteratur med syftet att förtydliga 

relevanta begrepp för min undersökning. Kapitlet tar också upp vilka samband som 

finns mellan de olika begreppen och hur det ena kan vara beroende av det andra.  

 

Livsstil och levnadsvanor 
Nordlund, Rolander & Larsson (1997) skriver att om barnen väljer att leka, röra sig, 

idrotta eller att titta på tv handlar inte om en fysisk kapacitet eller lämplighet, utan 

att det handlar om kulturell och social uppväxtmiljö. Grindberg & Langlo Jagtoinen 

(2000) hävdar att om alla barn får uppleva fysisk aktivitet som något positivt under 

sin uppväxt så kommer det att leda till att de behärskar det som krävs för att kunna 

vara med i de sociala aktiviteter som är väsentliga för varje ålder.  

 

Langlo Jagtoinen, Hansen & Annerstedt (2002) menar att viljan att ge barnen goda 

livsvillkor finns där, men menar att vi inte riktigt har nått dit ännu. De anser vidare 

att en av de bidragande orsakerna till detta kan vara den tekniska utrustningens 

frammarsch i samhället som hjälper till att underlätta det för oss, men som inte tagit 

hänsyn till vilket behov vår kropp faktiskt har utav fysisk rörelse. I och med dessa 

samhällsförändringar ställer det större krav på att skolan erbjuder ett varierat utbud 

utav fysiska aktiviteter under skolvardagen och över ämnesgränserna (Grindberg & 

Langlo Jagtoinen 2000).  

 

Rörelse  
Begreppsdefinition enligt Wikipedia (2013): 

”Rörelse beskriver inom fysiologin de muskulära samt neurologiska processer 

och mekanismer som är involverade vid rörelser av rörelseapparaten av olika 

slag. Dessa kan grovt indelas i viljestyrda och ej viljestyrda rörelser.” 

Rörelse är ett begrepp som ofta används för att markera att det handlar om 

rörelseaktiviteter för de yngre barnen (Huitfeldt, Bergström m.fl. 1998). Man 
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använder alltså begreppet rörelse istället för idrott. Även de aktiviteter som sker 

spontant, oavsett ålder, benämns ofta med begreppet. 

  

Spontan och organiserad rörelse 
Enligt Huitfeldt, Bergström m.fl. (1998) är spontan rörelse något som barnen själva 

instinktivt utför i sin lek och vardag för att kunna utvecklas, både fysiskt, mentalt 

och kognitivt. Organiserad rörelse kan enligt Huitfeldt, Bergström finnas med eller 

utan tävlingsverksamhet och består av aktiviteter som familjegympa, scouting, dans, 

tennis och fotboll. Vidare menar de att det också finns obligatorisk rörelse, som 

innefattar den organiserade obligatoriska rörelsen som bedrivs i förskoleklassen och 

grundskolan. 

 

Kognition 
Begreppet kognition innebär de tankefunktioner som påverkar hur information och 

kunskap hanteras (Nationalencyklopedin 2013). Det innebär tänkande och 

medvetenhet om tankar och iakttagelse, medvetna mentala processer som 

perception, minne, problemlösning och utförande av handling (Ericsson 2003).  

 

Ericsson (2003) lutar sig mot Piagets tidigare forskning och menar att den kognitiva 

förståelsen innebär fysiska upplevelser och erfarenheter som också lägger en grund 

för begreppsbildning och föreställningar som i sin tur utgör en kunskap om oss 

själva och världen runt omkring oss. Den motoriska, perceptuella och kognitiva 

utvecklingen går i varandra och barnets förmåga att röra sig har stor betydelse för 

den perceptuella, kognitiva och emotionella utvecklingen. 

 

Motorik  
Begreppsdefinition enligt Wikipedia (2013): 

”Motorik (av latinets motor, "det som sätter något i rörelse") och 

betyder rörelsemönster, rörelseförmåga. Motorik betecknar 

processer som involverar kroppens muskler, och kan delas in i två 

delar: grovmotorik respektive finmotorik.” 
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Begreppet innebär alltså människans rörelseförmåga och rörelsemönster och 

innefattar ett antal olika system av hjärnfunktioner som har betydelse för vår totala 

rörelsekapacitet (Ericsson 2005). Sigmundsson & Vorland, Pedersen (2004) menar 

att det är svårt att definiera motorik eftersom det är ett så vitt begrepp. Sigmundsson 

& Vorland, Pedersen (2004) väljer istället att dela upp begreppet motorik till 

begrepp som motoriskt beteende, motorisk utveckling, motorisk lärande, motorisk 

kontroll, motoriska problem, grovmotorik och finmotorik.  

 

Motorisk utveckling  
Det lilla barnets motoriska förmåga utvecklas i sampel med perceptionen, där det 

ena är beroende av det andra (Raustorp 2000). Även Ericson (2003) påstår detta och 

menar också att uppmärksamhetsförmåga och kognitiva funktioner är en del av de 

funktioner som berörs i de motoriska handlingarna.  

 

Den motoriska utvecklingen beskrivs ofta i olika utvecklingsstadier. Ericsson (2003) 

menar att dessa beskrivningar av naturliga förklaringar aldrig kan bli heltäckande 

eftersom övergångarna emellan stadierna sker successivt.  

 

Rörelseutvecklingen består enligt Ellneby (2007) utav fyra faser: reflexrörelser, 

symmetriska medrörelser, viljestyrda rörelser och automatiserade rörelser. 

Reflexrörelser innebär att en ofrivillig rörelse framkallas av ett sinnestryck. 

Symmetriska medrörelser innebär att barnet rör armar och ben eller hela kroppen på 

en gång, och kan alltså inte skilja ut enstaka rörelser från varandra. Viljestyrda 

rörelser ökar i takt med att storhjärnan utvecklas. De automatiserade rörelserna är 

rörelser som upprepats tillräckligt många gånger för att automatiseras. Barnet tänker 

alltså inte längre på vad det gör. Desto fler rörelsemönster som är automatiserade, 

desto större blir möjligheten till ytterliggare ett rörelsetänkande eller annan kognitiv 

bearbetning (Ericsson 2003). 

 

Grovmotorisk utveckling pågår från att barnet är nyfött upp till 7 års ålder enligt 

Ellneby (2007). ”Barnets motoriska utveckling samspelar med centrala 

nervsystemets utveckling, en process som tar tid.” (Ellneby 2007:60).  
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Reflexer  
En reflex däremot är en reaktion som sker automatiskt. Ett spädbarn rör sig inte 

medvetet utan styrs utav ett antal reflexer (Ellneby 2007). Gripreflexen, 

babinskireflexen, amfibiereaktionen, ryggradsreflexen, symmetrisk tonisk 

nackreflex, fallreflexerna i armarna, fallreflexerna i benen, asymmetrisk tonisk 

nackreflex, huvudrätningsreflexen och landaureflexen.  

 

Rörelse och inlärning 
Hannaford (1997) skriver att kroppen har en stor betydelse för vår inlärning och en 

integrerad roll i alla våra intellektuella processer under hela vårt liv. Hon menar 

vidare att inlärning inte bara finns inne i vårt huvud.  

 
Det är vår kropps sinnen som förser hjärnan med den information om 

omgivningen som vi behöver för att skapa oss en uppfattning om världen och 

från vilken vi hämtar material när vi skapar nya möjligheter. Och det är våra 

rörelser som uttrycker kunskap och underlättar större kognitiv funktion varefter 

de växer i komplexitet.  (Hannaford 1997:11-12)

  

Kroppens rörelse är alltså nödvändig för inlärning. Rörelser framkallar flera av våra 

mentala kapaciteter. Rörelse sorterar och befäster också ny information och 

erfarenhet (Hannaford 1997). Får inte barnen utlopp för sin rörelseglädje och 

överskottsenergi kan det även bidra till att barnen blir oroliga, aggressiva och 

rastlösa (Raustorp 2000). 

 

Ericsson (2003) framhäver att det är först när barnet harmoniskt har utvecklat sin 

motorik- och perceptionsförmåga som barnet är redo för inlärningen som väntar i 

skolan. Hon menar också att barnets kroppsuppfattning och barnets egen syn på sin 

kropps möjligheter har stor betydelse för barnets självkänsla. ”Motorisk aktivitet och 

förmåga utgör en stor del av barns livsinnehåll.” (Ericsson 2003:49)  
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Raustorp (2000) skriver att en utvecklad motorik, en mogen perception och ett psyke 

som är i balans är förutsättningar för att koncentrationen hos ett barn ska kunna 

uppstå. En koncentration som är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske.  

 

Våra rörelser påverkar enligt Hannaford (1997) våra sinnesorgan för att vi ska kunna 

ta in information runt omkring oss. Hon menar vidare att när vi rör oss på ett 

behärskat sätt aktiveras och integreras hjärnan och inlärningen kan då ske på ett 

naturligt sätt. Varje rörelse blir en viktig del för inlärning och tankebearbetning.  

Hannaford (1997) hävdar också att det måste finnas en rörelse för att en person ska 

kunna minnas sin tanke men menar för den delen att man kan sitta i lugn och ro och 

tänka, men att man måste göra något för att förankra tanken.  

 

För att se och förstå grunden i sambandet mellan rörelse och tanke kan vi se på 

människans utveckling under sitt första levnadsår. Från att passivt ligga stilla 

utvecklar det sin styrka och koordination till att kunna gå under sitt första år. För 

varje rörelse som befästs, som att lyfta huvudet, åla, krypa, sitta, stå eller gå placeras 

den sensoriska utrustningen som öron, mun, näsa, händer och ögon på en mer och 

mer fördelaktig plats för att ta emot nya intryck från omgivningen (Hannaford 

1997). ”Det är oumbärligt för inlärningsprocessen att man låter barn utforska varje 

aspekt hos rörelse och balans i sin miljö” (Hannaford 1997:103). 

 

Enligt Hannaford (1997) är rörelse till nytta för nervsystemet och hon lutar sig mot 

tidigare forskning. Hon hävdar alltså att muskelaktiviteter, som särskilt är 

koordinerade rörelser, tycks stimulera produktionen av neurotrofiner. Neurotrofiner 

stimulerar tillväxten av nervceller som i sin tur ökar antalet nervförbindelser i 

hjärnan (Hannaford 1997). Även Ericsson (2003) styrker detta och hävdar också att 

man stimulera samma område i hjärnan när man lär sig komplicerade rörelsemönster 

som vid problemlösning och kognitiv inlärning.  

 

Bunkefloprojektet 
Bunkefloprojektet startade höstterminen 1999 på Ängsslättskolan i Bunkeflostrand. 

Projektet gick ut på att schemalägga fysisk aktivitet varje dag för att bl.a. se vilken 
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betydelse det hade för koncentrationsförmågan och skolprestationerna (Ericsson 

2003).  

 

Studien visar att barnen som fått ökad fysisk aktivitet och motorisk träning hade 

bättre resultat på alla de studerade delarna av de nationella proven i svenska och 

matematik jämfört med dem som endast haft den ordinarie idrottsundervisningen 

(Ericsson 2003). Studien visar också att motorisk träning verkar ha en ännu större 

betydelse ju större motoriska brister eleverna har (Ericsson 2003).  
 

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag beskrivit vad litteraturen säger om vad rörelse och motorik kan 

innebära samt vilken plats det har i vårt samhälle idag. Jag har även framställt 

sambandet mellan rörelse och inlärning, samt kortfattat beskrivit ett 

forskningsprojekt som gjorts för att se vilken betydelse barns fysiska aktivitet har för 

inlärningen. 
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4.Teoriavsnitt  
I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min 

studie. Studien handlar, som tidigare nämnts, om barns kunskap kring motorik och 

rörelse samt vilken kunskap de har kring motoriken och rörelsens betydelse för 

inlärning. Studien kommer att beröra det kulturella och sociala sammanhanget, men 

också det kognitiva. Jag finner det därför relevant att utgå dels från Piagets teori 

(kognitiva perspektivet) och dels från Vygotskijs teori (sociokulturellt perspektiv) 

som utgångspunkt för analys och tolkning. Jag kommer även avslutningsvis att 

beröra det utvecklingsekologiska perspektivet som har med miljöns inflytande på 

individen att göra. 

 

Kognitivt perspektiv 
Piaget (1896-1980) menade att barns utveckling till stor del är universell, och att alla 

barn därmed går igenom samma stadier vid i stort sett samma tidpunkt, var du än 

växer upp i världen (Hwang & Nilsson 2003) 

 

Piagets grundläggande begrepp i sin utvecklingsteori är jämviktsbegreppet. 

Människans intelligens har enligt Piaget med den biologiska anpassningen att göra 

(Björklid & Fischbein 1996). De anpassningsformerna som var viktigast för Piaget 

var assimilation och ackommodation. Assimilation står för hur individen tänker, 

uppfattar och lär men också hur individen behandlar ny erfarenhet. Ackommodation 

innebär att individen förändrar sig själv och sitt sätt att tänka vartefter nya 

erfarenheter tillkommer. Dessa båda processer pågår alltid samtidigt, dock kan den 

ena processen dominera över den andra (Björklid & Fischbein 1996). 

 

Piaget menade att barnen måste passera vissa stadier och många har tolkat det som 

att han la stor betoning på mognades betydelse och att utvecklingen enligt honom 

följer ett förutbestämt schema (Björklid & Fischbein 1996).  Dock hävdade han ändå 

själv att hur snabbt man passerar stadierna eller vid vilken ålder beror på olika 

faktorer i den miljön som individen växer upp i (Björklid & Fischbein 1996).  
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Piaget utgick från att mer komplicerade strukturer utvecklas ur enklare strukturer. 

Individens sätt att uppfatta och tänka utformas stegvis och varje stadium påverkar 

för hur nästa stadium kommer att se ut (Björklid & Fischbein 1996 och Hwang & 

Nilsson 2003). I sin studie kom han fram till att det fanns fyra olika stadier i den 

kognitiva utvecklingen. Hwang & Nilsson (2003) beskriver dem så här: 

Stadium                Ålder  Kännetecken 

Sensori-motoriskt 0-2               tänkandet är begränsat till                     

handlingsscheman. 

Preoperationellt  2-6  Representationer. 

   Intutivt, men inget logiskt tänkande. 

Konkret operationellt  6-12  Systematiskt och logiska tänkande, men  

   Bara i samband med konkreta faktorer. 

Formellt operationellt  12- Abstrakt logisk tänkande.  

 

Piaget ansåg att utveckling och utbildning är förhållandevis oberoende av varandra 

(Hwang & Nilsson 2003). Men Piaget visade genom sin forskning att den första 

sensomotoriska fasen i barnets utveckling är viktig för att kunna få en kognitiv 

förståelse av omvärlden. Piaget menade också att den motoriska, perceptuella och 

kognitiva utvecklingen går hand i hand med varandra och att barnets rörelseförmåga 

har stor betydelse för perceptuell, kognitiv och emotionell utveckling (Ericsson 

2003). Utvecklingsområden som i sin tur har betydelse för barnets motoriska 

utveckling.  

 

Sociokulturellt perspektiv 
Till skillnad från utvecklingsteorin och Piagets kognitiva teori där barnet ses som en 

mindre vetenskapsman som själv söker och konstruerar sin kunskap (Hwang & 

Nilsson 2003). Betonar det sociokulturella perspektivet också att barnet ingår i ett 

socialt och kulturellt sammanhang (Hwang & Nilsson 2003). Hur vi fungerar som 

individ har inte bara att göra med vad som finns inne i vårt huvud eller vilken 

biologisk utrustning vi har, för det har också att göra med hur vår omgivning ser ut, 

vilka möjligheter den erbjuder och vilka krav som ställs på oss (Säljö 2000).  
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Vygotskij (1896-1934) menade att barnets utveckling har att göra med i vilken 

kulturell situation det växer upp i (Hwang & Nilsson 2003).  Han ansåg också att 

deras utveckling ska ses som en följd utav barnets sociala samspel med sin 

omgivning (Hwang & Nilsson 2003). Människans intellektuella kapacitet, dess 

förmåga att tänka och lära är alltså ur ett sociokulturellt perspektiv inte begränsat till 

den mentala och biologiska utrustningen vi föds med (Säljö 2000). Utan vi är som 

Säljö (2000) skriver, kulturvarelser som samspelar och tänker tillsammans med 

andra människor i många olika sammanhang och dagliga aktiviteter. Vi lever även i 

ett samhälle där vi har många materiella resurser som kan ”hjälpa” oss att tänka. 

Trots att vi är biologiska varelser ger oss den sociokulturella verkligheten, med 

tillgång till alla dessa materiella hjälpmedel och verktyg, möjlighet att komma långt 

bortom de gränser som den biologiska förutsättningen hade satt stopp för (Säljö 

2000). 

 

Enligt Vygotskij är språket det första psykologiska verktyget som människan 

utvecklar och detta utvecklas och används för att kunna hantera problem och för att 

kunna hantera och tolka sin omgivning (Hwang & Nilsson 2003). Barnets språk 

underlättar också för barnet i det sociala samspelet, som i samtal med andra men 

också genom inre dialoger. Inre dialoger som Vygotskij menade utvecklar tänkandet 

(Hwang & Nilsson 2003). ”Det är genom kommunikation som sociokulturella 

resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare” (Säljö 

2000:22).  

 

Säljö (2000) menar att kommunikation och språkanvändning i ett sociokulturellt 

perspektiv således är det viktigaste och det är det som utgör länken mellan barnet 

och omgivningen. Genom att samtala om vad som händer i lekar och samspel blir 

barnet delaktigt i hur andra runt omkring dem uppfattar och förklarar händelser. 

”Människor lever på kunskaper och insikter som de lånat från andra.” (Säljö 

2000:67). Detta är alltså skillnaden mellan Piagets teori och den sociokulturella 

teorin.  
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Enligt Piagets teori upptäcker individen ensam världen och skapar sig mer abstrakta 

begrepp som mer och mer överensstämmer med hur man uppfattar omvärlden. 

Kommunikation är således ett medium eller en kanal som blir en länk mellan det 

inre och det yttre (Säljö 2000). 

 

Proximal utveckling är ett begrepp som Vygotskij använde sig utav och som innebär 

att de vuxna ger barnen utmaningar och krav som förvisso kräver att barnen 

anstränger sig för att de ska kunna klara dem. Men också utmaningar och krav som 

ligger på en sådan nivå att barnet faktiskt ska kunna klara det som förväntas utav det 

(Hwang & Nilsson 2003). Vygotskij ansåg att de vuxna även har betydelse i den 

proximala utvecklingen och de ska fungera som ett stöd som främjar barnets 

inlärning och utveckling (Hwang & Nilsson 2003).  

 

Säljö (2000) anser att det är genom kommunikation som barnet blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad andra samtalar om och hur andra ser 

på världen, får barnet en medvetenhet om vad som är av värde och intresse att 

plocka ut ur de upptäckter man kan göra i varje situation. Det Säljö (2000) menar 

ovan och det som det sociokulturella perspektivet överlag står för överensstämmer 

med det som står i både grundskolans och förskolans läroplaner; 
 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 säger: 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 

blir till en helhet.”       (Skolverket 2011:10) 

 

Läroplan för förskolan Lpfö98 säger: 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera.          (Skolverket 2010:7) 
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Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Detta perspektiv formulerades utav Urie Bronfenbrenner (1917-2005) runt 1980 och 

handlar om kopplingarna mellan individ och samhälle och miljöns betydelse för 

individens utveckling (Hwang & Nilsson 2003).  

 

För att förstå kopplingarna mellan individ och samhälle utvecklade Bronfenbrenner 

den utvecklingsekologiska modellen, som består utav fyra system på olika nivåer; 

mikro, meso, exo och makro. 

 

Studien kommer enbart att beröra Makrosystemet som enligt Hwang & Nilsson 

(2003) handlar om de generella dragen i det samhälle individen lever i. Det kan 

exempelvis handla om levnadsstandarden, familjepolitik, skolpolitik eller andra 

kulturella faktorer. Att kvinnorna började arbeta på 50-talet eller att det finns en 

föräldraförsäkring som ger föräldrar möjlighet att vara föräldraledig är exempel på 

hur händelseförlopp i makrosystemet påverkar barnets situation och erfarenheter.  
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5. Metod 
I metodkapitlet kommer jag att presentera studiens tillvägagångssätt genom en 

hermeneutisk ansats för att kunna komma djupare in i syfte och frågeställningar. Jag 

kommer att beskriva val av metod, vilka urval som gjorts, enkätförfarande, 

genomförande och bearbetning och analys. Även trovärdighet och allmängiltighet av 

metoden och metodkritik kommer att beskrivas under detta kapitel liksom de 

forskningsetiska principerna. 

 

Val av metod 
För att undersöka vilken kunskap barnen i förskoleklassen har kring rörelse och 

motorik samt vilken kunskap de har kring rörelsen och motorikens betydelse för 

inlärning valde jag att använda mig av enkätfrågor. Enkätfrågor under ledning av 

mig, dels för att alla barnen i förskoleklassen inte kan läsa och dels för att jag skulle 

kunna förtydliga mina frågor för att undvika missuppfattningar. Enkätfrågor är 

också enkla att tolka och förstå enligt Bryman (2002). Ytterligare en anledning till 

att jag valde att själv ställa enkätfrågorna var, som Patel & Davidson (2003) också 

tar upp, för att kunna motivera barnen till att svara så uttömligt som möjligt för att 

jag skulle få ett så korrekt material som möjligt. 

 

Urval 
Jag gjorde mer eller mindre ett bekvämlighetsurval. Vilket Bryman (2002) menar 

innebär ett urval av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

Bryman (2002) påstår att det kan vara svårt att generalisera svaren vid ett 

bekvämlighetsurval. Jag vill i detta fall inte hålla med fullt ut då de två 

förskoleklasserna som ingick i studien skiljer sig åt både socialt, kulturellt och 

geografiskt. Urvalet bland de 13 barnen har skett slumpvis och kan därför ses som 

ett stickprov, som enligt Bryman (2002) baserar sig på ett sannolikhetsurval. Men 

man kan ändå ha i åtanke att resultatet inte kan ses som ett slutgiltigt resultat, men 

det kan för den delen som Byman (2002) menar, ses som en språngbräda för att 

kunna göra kopplingar mellan existerande resultat eller för fortsatt forskning. 
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Enkät 
Jag använde mig av enkätfrågor som jag själv ställde till barnen när vi träffades (se 

bilaga 2). Några av frågorna var strukturerade med fasta svarsalternativ för att inte 

det skulle bli en orimligt lång lista med alternativ, som också Bryman (2002) anser 

kan vara en risk vid dessa frågor. Några var öppna frågor utan fasta svarsalternativ. 

Detta för att jag dels ville ha några frågor som var strukturerade för att lättare kunna 

jämföra och sammanställa svaren, och dels ville jag, som Bryman (2003) också går 

in på, ha några frågor som var öppna för att kunna öppna upp och ge större utrymme 

till barnet att ge svar på.  

 

Genomförande 
Som Patel & Davidson (2003) också menar är viktigt, så hade jag en plan för hur 

mitt arbete skulle gå till. Eftersom det inte var så många veckor kvar till 

sommarlovet så kontaktade jag förskollärarna i de två förskoleklasserna som jag 

hade tänkt göra min undersökning i så fort jag hade mitt syfte och min frågeställning 

klart. Under tiden skrev jag ihop ett missivbrev (se bilaga 1) till alla barnens 

vårdnadshavare i de respektive klasserna. Detta för att det är av stor vikt dels för att 

ge en tydlig information till de berörda och dels för att undvika eventuella 

missförstånd (Bryman 2002). 

 

När förskollärarna hade bekräftat att det gick bra att göra min undersökning hos 

dem, skickade jag missivbreven till respektive förskollärare som sen delade ut 

breven till vårdnadshavarna.  

 

Undertiden jag läste in mig på tidigare forskning och litteratur och samlade på mig 

ytterligare förkunskaper kring mitt undersökningsområde började jag fundera på 

enkätfrågorna. Patel & Davidson (2003) menar att det kan vara till fördel att ha 

förkunskaper inom det område man ska studera även om det inte är nödvändigt. 
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Så snart förskollärarna hade fått tillbaka missivbreven från vårdnadshavarna gjorde 

jag ett besök i varje klass och fem respektive sex barn valdes slumpmässigt ut från 

de båda förskoleklasserna. Därefter ställde jag enkätfrågorna enskilt till varje barn. 

Varje enkät tog ca 5-10 min att fylla i beroende på hur mycket betänketid barnen 

behövde. Jag ställde inga följdfrågor utan min funktion var att skriva ner det barnen 

svarade på respektive fråga. 

 

Bearbetning och analys 
Jag samlade ihop samtliga 13 enkäter som jag hade och sammanställde dem i ett 

diagram per fråga för att få fram ett lättöverskådligt resultat. Därefter jämförde jag 

resultaten och tittade på om svaren var väldigt lika, eller om det fanns något som 

stack ut. Enligt Bryman (2002) är diagram den vanligaste modellen för beskrivning 

av kvantitativ data och som även Bryman nämner upplevde jag det som en fördel att 

använda mig utav diagram då det blev enkelt att tolka resultatet. 

 

Därefter delade jag upp enkäternas svar i mina två frågeställningar. Detta gjorde jag 

för att tydligare kunna se och koppla svaren till just mina frågeställningar. 

Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2002) klargör innebörden av tillförlitlighet och äkthet och menar att det 

handlar om min trovärdighet men också om de resultat jag kommit fram till. Bryman 

(2002) menar också att det handlar om att kunna se att studiens syfte och 

frågeställning hänger ihop med de slutsatser jag kommer fram till.  

 

Jag anser att mitt material är trovärdigt och att det hänger ihop med mitt syfte och 

frågeställning. Men för att kunna få en liten förståelse för varför de har eller inte har 

den kunskap kring rörelse och motorik och dess betydelse för inlärning ställde jag en 

fråga i min enkät som handlade om förskolan eller förskolan hade pratat med barnen 

om rörelse och motorik. Frågan i sig ger inget svar på min frågeställning, men den 

hjälper mig att tolka och analysera resultatet. 
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Om fler undersökningar hade gjorts i fler förskoleklasser finns möjligheten att man 

hade kunnat få fram ett ännu mer trovärdigt resultat. Bryman (2002) lyfter också 

fram denna konsekvens, om undersökningsgruppen verkligen ger en tillräckligt 

rättvis bild av verkligheten. 

Etiska principer 

Jag har tagit hänsyn till de etiska forskningsprinciperna som Vetenskapsrådet (2009) 

har gett ut.  Enligt Bryman (2002) är det viktigt att man överväger de grundläggande 

etiska frågorna för att skydda personer som deltar i studien.  

 

Vetenskapsrådet (2009) tar upp fyra huvudkrav: 

Informationskravet, som innebär att forskaren ska informera alla som deltar dels 

vilket syfte studien har och dels vilket deltagarnas syfte i studien är och vilka villkor 

som gäller för dem. Som att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Detta gjordes i missivbrevet. 

 

Samtyckeskravet, innebär att alla deltagare ska lämna sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Om deltagarna är under 15 år bör även samtycke från 

vårdnadshavare hämtas in. Vilket gjordes i detta fall.  

 

Konfidentialitetskravet, innebär att de uppgifter om de personer som deltar i 

undersökningen ska behandlas konfidentiellt och ingen annan obehörig ska kunna få 

tillgång till dem. Enkäterna sammanställdes kort efter dem var gjorda och förvarades 

oåtkomliga för andra än för mig. Detta fick vårdnadshavarna information om i 

missivbrevet och jag informerade även undersökningspersonerna innan vi började 

fylla i enkäten. 

 

Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlats in enbart får användas för 

forskningsändamål och alltså inte får användas eller lånas ut till andra syften. Den 

information jag har samlat in kommer endast att användas i denna studie och det är 

både vårdnadshavarna och undersökningspersonerna informerade om. 
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Metodkritik 

Jag bedömer att den metod jag använde i min studie har gett mig en bra bild om 

barns syn på vad rörelse är. Dock kunde jag i mina enkätfrågor ha åtskilt begreppen 

rörelse och motorik mer för att ha fått ännu tydligare svar på min första 

frågeställning. 

 

Det jag kan ifrågasätta är också om jag skulle ha haft ett större urval med 

förskoleklasser för att få en så rättvis bild som möjligt av min undersökning. En 

undersökning som inte är så stor och där de undersökta förskoleklasserna ligger i 

samma kommun. Detta tillsammans gör därför att jag inte anser att man kan dra 

generella slutsatser i ett större perspektiv.  

 

Eftersom jag själv arbetat med barn i förskola under många år och har en god vana 

att möta barn, anser jag att det hjälpt mig till att få en snabb och god kontakt med 

barnen vid mina undersökningstillfällen. Som i sin tur bidragit till att barnen känt sig 

trygga med att svara på mina frågor. 

 

Fördelen med att ha enkätfrågor var som också Bryman (2002) nämner, att det gick 

snabbt att administrera och sammanställa dem. Eftersom jag själv var med dem när 

de fyllde i dem behövde jag heller inte vänta på att undersökningspersonerna skulle 

skicka tillbaka dem till mig, vilket var en fördel. 

 

Nackdelen med enkätfrågor var som Bryman (2002) också nämner, att jag inte 

kunde ställa några uppföljningsfrågor och kunde därför inte få barnen att fördjupa 

sina svar, vilket kanske hade gett mig en ännu bättre bild av mina frågeställningar. 

Om jag hade använt mig utav pilotstudier som Bryman (2002) menar att man vid en 

enkätundersökning bör göra, hade jag kunnat få en bild av om undersökningen i sin 

helhet hade blivit bra. Jag hade också kunnat säkerhetskälla att mina frågor var bra 

och fungerade på det viset jag önskade. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i enkätsvar från barn i 

förskoleklass. Resultaten presenteras under två olika områden, barns kunskap kring 

vad rörelse och motorik innebär och barns kunskap kring rörelsens betydelse för 

inlärning. Efter varje resultatdel ges en analys. När jag skriver barn/barnen menar 

jag de barn som var undersökningspersoner i min studie. 

 

Barns kunskap kring vad rörelse och motorik innebär  
Alla barnen som deltog i studien började i princip med att svara ”jag vet inte” på 

frågan vad rörelse och motorik innebar. Men när de fick frågan om vad enbart 

rörelse innebar svarade i stort sett alla barnen att rörelse är när man rör sig. Ett barn 

menade att det var när motorn rörde sig och ett annat barn menade att det handlade 

om träning. Majoriteten hade inte pratat om vad rörelse och motorik innebär i varken 

förskola eller förskoleklass vad de kunde komma ihåg.  

 

Barnens svar visade att i stort sett alla ansåg att man utförde eller tränade rörelse och 

motorik på rasten, generellt sett utomhus. Ett fåtal av barnen ansåg att man tränade 

rörelse inomhus på arbetspass/samlingar. De flesta svarade att de tränade rörelse och 

motorik i den fira leken inomhus. Idrottslektionen ansågs som ett självklart tillfälle 

för att utföra och träna detta. De flesta menade också att de utförde rörelse och 

motorik efter skolan, antingen hemma eller på fritids. Ett par barn svarade dock att 

de spelade på tv-spel/surfplatta eller tittade på tv när det kom hem.  

 

Idrottslektionen och att vara ute på skolgården var det som majoriteten av barnen 

ansåg innebar att man utförde rörelse och motorik. Därefter kom leken, som cirka 

hälften av barnen ansåg hade med motorik- och rörelseutförande att göra. Att gå, 

springa, cykla, rida, hockeyträning, föreningsgympa och att vara i rörelserummet var 

andra exempel som framkom. Ett barn ansåg att man utförde rörelse och motorik när 

man satt stilla och jobbade och menade att man rör handen då. Inga barn ansåg att 

man utförde rörelse och motorik under arbetspassen eller samlingarna.  
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Hälften av barnen som deltog i studien ansåg att de kunde och fick röra sin kropp 

som de ville på idrottslektionen och i leken men inte i arbetspassen/samlingarna och 

ett tydligt och återkommande svar här var: ”Nej, då bestämmer fröken”. Ett barn 

ansåg emellertid att det kunde röra sin kropp som det ville även i 

arbetspassen/samlingarna. 

 

Analys 

Grindberg & Langlo Jagtoinen (2000) menar att i och med de 

samhällsförändringarna som skett ställer det högre krav på att skolan erbjuder ett 

mer varierat utbud utav fysiska aktiviteter under skoltiden och att dessa stäcker sig 

över de olika ”ämnena”. I barnens svar syns dock inte att de får det eller upplever att 

de får det. Då barnen till största del anser att rörelse och motorik sker eller tränas i 

den obligatoriska rörelsen (idrottslektionen) samt på rasten och i leken som sker 

utomhus och som alltså innebär den spontana rörelsen som barnen själva instinktivt 

utför enligt Huitfeldt, Bergström m.fl. (1998).  

 

Barnens svar visar att de inte anser att de rör sig eller tränar sin motorik i många 

olika sammanhang och variationer på förskoleklasstid. De kopplar inte ihop rörelse 

och motorikträning med arbetspass/samlingar. 

 

För förskoleklassbarnen innebär rörelse att man rör sig. Antingen på idrottslektionen 

eller i leken som sker främst utomhus men också under fritidsaktiviteter som 

hockey, ridning och gympa.  

 

Barns kunskap kring rörelsens betydelse för inlärning 
I stor sett alla barnen som ingick i min studie svarade att det var viktigt att röra på 

sig. På frågan varför det var viktigt kom de fram många olika svar, men de två 

svaren som framkom flest gånger var; ”för att kroppen ska må bra” och ”för hjärtat 

och blodet”. Andra exempel som kom upp var; för att man ska bli smal, för att man 

ska kunna växa och bli starkare, för att koppen ska få energi, för att mamma har sagt 

det m.fl. Ett barn svarade att det gick ut för att gå eller leka när det var ledigt hemma 
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och menade också att det var vitigt att röra på sig för att inte blir trött och för att 

kunna komma ihåg saker bättre. 

 

Alla utom ett barn ansåg att de lyssnade, jobbade och koncentrerade sig bättre efter 

att de hade rört på sig. Mer än hälften kunde inte motivera varför. Andra 

motiveringar var; att man sitter still bättre, man gör allt snabbare då, man är mer 

koncentrerad då, när man har sprungit och lekt ute är det lättare att komma ihåg, 

man är trött i benen då. Någon ansåg att man har mer spring i sig efter att ha rört sig 

och menade därför att det var svårare att lyssna, jobba och koncentrera sig efter att 

ha rört på sig. 

 
Analys 

Nordlund, Rolander & Larsson (1997) menar att hur eller vad barnen väljer att göra 

inte handlar om en fysisk kapacitet eller lämplighet utan att det handlar om i vilken 

kulturell och social miljö de växer upp i. Jag tolkar det därför som att barnens svar 

också har att göra med dels deras egna erfarenheter och upplevelser men också att 

svaren kan kopplas till hur deras uppväxtmiljö sett ut och ser ut. Vilken kulturell och 

social miljö de växt upp i. Extra tydligt blir detta där barnet hänvisar till att mamman 

har sagt att det är viktigt att rör på sig eller där barnet har sett ett tv-program som 

talat om vikten av att röra sig. 

 

Nästan alla barnen svarade att de lyssnade, jobbade och koncentrerade sig bättre 

efter att de hade rört på sig. Det här svaret uttryckte det extra tydligt: ”Om man sitter 

stilla blir man jättetrött och kan inte komma ihåg något.” 

 

Barnet som svarade att det inte kunde lyssna, jobba och koncentrera sig bättre efter 

rörelse kan bero på att barnet behöver utveckla sina motoriska och kognitiva 

färdigheter mer för att koncentrationen hos barnet ska kunna uppstå.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion kring resultaten som framkommit i min studie. 

Diskussionen utgår ifrån syftet och frågeställningarna och utifrån dem presenterar 

jag vilka slutsatser jag kommit fram till. Slutligen presenteras förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Hannaford (1995) menar att vi måste bli mer medvetna om kroppens betydelse vid 

inlärning. Även läroplanerna för både grundskolan och förskolan betonar vikten av 

att barnen ska få utveckla sin motorik och kroppsuppfattning och vikten av att ha 

kunskap om rörelse och hälsa som jag tidigare nämnt i mitt arbete. Det är därför 

intressant att inga av barnen som ingick i min studie ansåg att man hade pratat om 

rörelse och motorik i varken förskolan eller förskoleklassen. Vilket jag ställer mig 

lite kritisk till?! Barnen i min undersökning upplevde inte att de rörde sig under 

samlingar eller arbetspass och de flesta ansåg heller inte att man rörde sig särskilt 

mycket under den fria leken inomhus. De ansåg dock att de rörde sig mycket under 

idrotten och på rasten/den fria leken utomhus. I förskolan är min erfarenhet att 

barnen lär sig genom att de leker mycket både inomhus och utomhus och jag blir 

därför lite nyfiken på hur resultatet hade sett ut om jag istället hade gjort min 

undersökning bland dem som precis ska sluta förskolan, men detta återkommer jag 

mer till under rubriken fortsatt forskning.  

 

Det framkom i min studie att barnen inte visste vad motorik är för något, vilket i sin 

tur kanske inte är så konstigt då det kanske kan beror på att motorik är ett 

svårdefinierat ord även för oss vuxna vilket också Sigmundsson & Vorland, 

Pedersen (2004) menar.  Det kanske är ett begrepp som vi pedagoger är lite rädda 

för att använda bland barnen då vi pedagoger själva kanske har svårt att förklara 

innebörden i begreppet. Dock visste de flesta barnen att rörelse är när man rör sig 

och att det är bra för kroppen. Vilket i och för sig känns som ett ganska vedertaget 

utryck och kanske är det uttryck som nämns bland både pedagoger, olika medier och 

i hemmen.  
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Utifrån Piaget utvecklingsteori kan man också tänka sig att svaren jag fick kring vad 

motorik och rörelse är kan ha att göra med den kognitiva utvecklingen. Alla de barn 

som deltog kanske inte har utvecklat sitt logiska tänkande som Piaget menade skulle 

ske runt 6-årsåldern. Hade det logiska tänkandet varit mer utvecklat hade det kanske 

lett till att de hade kopplat samman de bägge begreppen och därmed gett mig andra 

svar. Eller är det också så som det sociokulturella perspektivet hävdar och som min 

studie överlag har resulterat i, att det inte räcker med att ha kommit till ett 

utvecklingsstadie om man inte får utvecklas i ett socialt sammanhang. Eftersom 

barnen enligt min studie inte hade så stor förkunskap kring området hade barnen 

som deltog i studien kanske kunnat utveckla svaren mer tillsammans i grupp. Om 

jag hade ställt mina enkätfrågor i grupp hade jag kanske fått mer fördjupade svar på 

mina frågor kring rörelse och motorik och barnen hade tillsammans kunnat utveckla 

sina tankar och samlat på sig nya kunskaper och färdigheter kring vad rörelse och 

motorik innebär. 

 

Alla barnen i min studie svarade att det var viktigt att röra på sig. Detta svar har 

troligen inte att göra med att alla de barnen som deltog i studien har kommit till ett 

visst utvecklingsstadie och att det var därför jag fick fram detta resultat. Utan jag 

tolkar det snarare som att barnet kan ses ur ett sociokulturellt sammanhang där det 

har ingått i en social och kulturell kontext. Där de i samspel med andra har utvecklat 

denna förståelse för vikten av att röra på sig. Det kan också ses utifrån 

makrosystemet, som ingår i det utvecklingsekologiska perspektivet, där omgivning, 

levnadsstandard och samhället överlag har varit med och påverkat, genom 

exempelvis familjen, släktingar eller medier av olika slag.  

 

Eftersom majoriteten av barnen som ingick i min studie ansåg att de lyssnade, 

jobbade och koncentrerade sig bättre efter att de hade rört sig tolkar jag det som att 

barnen har en förståelse för att just rörelse har betydelse för deras inlärning. Jag kan 

dock inte i mitt resultat utläsa vilken kunskap de har kring den motoriska 

utvecklingens betydelse för inlärning. För att ha fått fram ett tydligare resultat kring 

det kunde jag ha haft någon fråga som varit mer riktad mot det i min 

enkätundersökning.  
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Ett resultat som stack ut var det där ett barn ansåg att det dels kunde röra sig som det 

ville i samlingar/arbetspass och dels där samma barn ansåg att det inte kunde lyssna, 

jobba och koncentrera sig bättre efter att det hade rört sig. En tolkning av detta kan 

vara att barnet inte har en tillräckligt utvecklad motorik, mogen perception och/eller 

ett psyke som är i balans. Vilket Raustorp (2000) menar är en förutsättning för att 

koncentrationen hos ett barn ska kunna uppstå.  

 
Slutsats 
Vad innebär rörelse och motorik för förskoleklassbarnen? 

Jag drar slutsatsen att barnen i förskoleklasserna inte kan redogöra för vad begreppet 

motorik innebär. Medan de däremot ansåg att rörelse innebär att man rör sig. Att 

röra sig innebar för förskolebarnen att man rörde sin kropp fysiskt i idrott, olika 

fritidsaktiviteter eller grundrörelser men också i leken, främst utomhus.  

 

Vilken kunskap har de kring vilken betydelse rörelse och motorik har för deras 

inlärning? 

Förskoleklassbarnen kan inte redogöra för motorikens betydelse för inlärning. De 

ser däremot ett samband mellan rörelse och inlärning och de är medvetna om att 

rörelsen underlättar för koncentrationen och inlärningen, men de kan inte förklara 

varför.  

 
Fortsatt forskning 
Som jag nämnde i början på min diskussion skulle det vara intressant att se om 

resultatet hade sett annorlunda ut om jag istället hade gjort min undersökning bland 

dem som precis ska sluta förskolan. Då min erfarenhet säger att barnen i förskolan 

lär sig genom lek och rörelse i stor utsträckning. Hur ser 5-6 åringarna i förskolan på 

rörelse? Hur ser de på motorik? Upplever de att de får röra på sig mycket även 

inomhus i de ”styrda” aktiviteterna? Och upplever de att det sker ett lärande i 

samband med att de rör sig? 
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”Det jag hör glömmer jag 

     Det jag ser minns jag 
  Det jag gör kan jag” 

(Konfucius 500 f.kr.) 
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BILAGA 1 

Hej! 
Jag arbetar på xxxxxxxx förskola i xxxxxxx och läser till förskollärare på 
distans på Linnéuniversitetet i Växjö och ska nu skriva mitt examensarbete. 
Mitt examensarbete kommer att handla om barn i förskoleklass kunskap om 
rörelse och motorik och dess betydelse för inlärningen. Det finns tidigare 
forskning som visar att barn blir mer och mer stillasittande och att det har 
en negativ inverkan på deras inlärning. Jag vill därför ta reda på hur 
medvetna barnen är om detta, då både förskolans och skolans läroplan 
säger att förskolan och skolan ska verka för att göra barnen medvetna om 
motorik, rörelse och hälsa och dess betydelse för barnen. 
 
Jag skulle därför enligt de forskningsetiska principer som finns att 
följa enligt Vetenskapsrådet, be om ert samtycke till att få ställa ca 
7 frågor till ert barn. Givetvis kommer de att vara anonyma. 
 
Jag kommer att göra ett urval på ca.5-6 barn/förskoleklass som 
kommer att få svara på några enkätfrågor tillsammans med mig. 
Givetvis får även barnen själva frågan om de vill vara delaktiga. 
Både ni och barnen kan när ni/de vill säga om, hur länge eller på 
vilka villkor ni vill delta.  
 
Enkäterna är enbart till för mig och kommer att sammanställas i mitt arbete 
och förstöras så fort arbetet är färdigt.  
 
Jag tillåter härmed att Emelie Svensk får göra sin undersökning 
enligt ovanstående:  
 
______________________  
Barnets namn 
 
__________________________________________________ 
Förälder/Vårdnadshavares namn 
 
______________________ 
Ort och datum 
 

Vänligen, lämna in detta till ert barns lärare senast den 27 maj! 
 

Tack för hjälpen!  
Med vänliga hälsningar, Emelie Svensk 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxx-xxxxxx 
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BILAGA 2 
Frågor till barn i förskoleklass 

Vad är rörelse och motorik? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________ 

Har ni prata om vad rörelse och motorik är i förskolan eller i förskoleklassen?  
o Ja  
o Nej 
När tränar du rörelse och motorik? 
o I leken 
o I gympan/idrotten 
o På gården 
o I samlingarna 
o _____________ 
o _____________ 

Är det viktigt att röra på sig? 
o Ja 
o Nej 
Varför? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Rör du dig på: 
o På rasten 
o Inomhus på arbetspassen 
o Inomhus i den fria leken 
o På gympan/idrotten 
o Efter skolan 

Kan/får du röra och använda din kropp så som du vill i idrotten, leken och i 
klassrummet/samlingarna? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
Lyssnar, jobbar och koncentrerar du dig bättre eller sämre efter att du har rört på 
dig? 
o Bättre 
o Sämre 
Varför?________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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