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Abstract 

Studien handlar om och hur pedagogerna anser att de arbetar med att få till rörelse i 

förskolan. Den teoretiska delen i studien synliggör en koppling mellan humanistiskt-, 

sociokulturellt-, samt biologiskt perspektiv, där bemötandet och interaktionen mellan 

barn och vuxna visar sig ha en betydande roll. Resultatet synliggör att förhållningssättet 

hos de vuxna är varierande. En aspekt som synliggjordes i resultatet var att pedagogerna 

i verksamheten kunde kategoriseras in i två grupper: (1) de som ansåg sig att de får till 

rörelse i verksamheten och (2) de som inte ansåg sig få till tillräckligt med rörelse hos 

barngruppen i verksamheten. De pedagoger som ansåg sig få till rörelse hos 

barngruppen menade att god planering och förberedelse inför aktiviteterna är betydande 

för att främja fysisk aktivitet. Exempelvis genom att förbereda sig som vuxen, såsom att 

kunna sången och delta fysiskt i leken. De största utmaningarna menade pedagogerna 

var tid, rum och stora barngrupper. Pedagogerna som inte ansåg sig få till tillräckligt 

med rörelse menade att de inte använde sig av så mycket planering. Samtliga pedagoger 

anser att kunskap om kroppen stärker motivationen för att anpassa för rörelselek.   

 

Frågeställningarna som använts i studien utgör en grund för de semistrukturerade 

intervjuer som utförts. Forskningsetiska principer har tagits i betraktning då intervjuer 

har gjorts med nio pedagoger från en och samma verksamhet som har sitt läge i en 

storstad i Norge.  
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1 Inledning 

Under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) perioden upplevdes det att den kroppsliga 

rörelseleken hos barnen inte alltid blev lika prioriterad som stillsammare aktiviteter, Till 

exempelvis att rita, aktivitet med pärlor och läsa. Stora barngrupper och lite utrymme 

ledde till att det prioriterades och planerades lugna samt stillasittande aktiviteter inne. 

De mer rörliga aktiviteterna föregicks ute på lekgården, men verkade inte vara 

planerade för att få utöva rörelselek, utan vekade mer finnas till för att sänka ljudnivån 

inne och få mer lugn och ro runt aktiviteterna.  

 

Det är upp till de vuxna att anpassa barnens fysiska miljö, så den blir stimulerande och 

utvecklande menar Nordin-Hultmans (2004). Ellneby (2007) anser att ett fysiskt aktivt 

liv främjar barns hälsa, utveckling - fysisk, psykisk och socialt. Forskning och studier 

pekar på att det är betydande för barnen att få använda kroppen fysiskt för att bl.a. 

kunna sitta stilla och kunna koncentrera sig (Ericsson 2003). Forskning indikerar också 

att barn rör på sig mindre och mindre (Osnes, Skaug & Kaarby 2012). Detta förklaras 

med att vi transporterar oss genom bilar och kollektivtrafik, samt att vi använder oss av 

mer stillasittande aktiviteter pågrund av datorer, surfplattor och tv. Värdet av att 

stimulera samt motivera Rörelse i barnens miljöer blir alltså väsentligt menar Osnes, 

Skaug och Kaarby (2012).  

 

Samhällets stillasittande livsstil och leder till olika ohälsosamma effekter. Björntorps 

(1996) forskning visar på ökad fetma. Raitakari (1997) synliggör att det skapas en större 

risk för hjärtinfarkt. Thorsen (1996) visar en ökning av benskörhet.  

 

Eftersom barn vistas en stor del av sitt liv i förskolan sker mycket av barnens utveckling 

där. Både Rammeplan (2011) 
1
 och Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev.2010)

 
lyfter 

fram att vuxna som arbetar i förskolan därför har en stor och betydande roll bl.a. som 

förebilder för barnen. På så sätt har vuxna som arbetar i förskolan en grundläggande 

påverkan för hur det arbetas med rörelselek i förskolan. 

 

 

 

                                                 
1
 Rammeplanen är den Norska läroplanen 
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1.1  Syfte och frågeställning 
Utifrån den egenskrivna årsplan i den verksamhet det setts på, förpliktar man sig att 

jobba med rörelse både ute, inne och under hela dagen. Studiens syfte ska ge svar på 

vad pedagogerna anser om rörelse i den egna verksamheten. Utöver detta ska 

undersökningen ta reda på hur pedagogerna anser sig få till rörelse hos barngruppen i 

den egna verksamheten. För att kunna svara på studiens syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

 Hur anser pedagogerna att dom får till utövandet av rörelse hos barngruppen i 

förskolan? 

 Vilken betydelse anser pedagogerna planeringen har för möjligheterna att skapa 

rörelse hos barngruppen i förskolan? 

 Vilka möjligheter anser pedagogerna barngruppen ges för att kunna utöva 

rörelse i förskolan? 
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2  Bakgrund 
För att klargöra vad som menas med rörelselek, rörelse och fysisk aktivitet i arbetet 

kommer ordens mening att fastställas i en definition först i kapitlet. Lärares synpunkter 

och meningar tas upp i början av kapitlet eftersom studien till viss del handlar om vad 

pedagogerna anser som sina huvudsakliga utmaningar. För att få en djupare inblick i 

rörelseprocessen hos barn samt pedagogernas inverkan på barns utveckling fortsätter 

kapitlet med en beskrivning av detta sammanhäng. Vidare kommer bakgrunden att 

belysa aspekter i kapitlen om rörelselek/aktivitet, pedagogiska miljöer, vuxenrollen, 

rörelselekens betydelse för barnens koncentration och lärande, samt omgivning och 

miljö. Bakgrunden sammanfattas och avslutas genom att beskriva hur den motoriska 

utvecklingen sker i samspel med en tro på sig själv. 

 

2.1 Definition av rörelse 
Rörelselek, rörelse och fysisk aktivitet handlar i detta arbete genomgående om att 

barnen får använda kroppen fysiskt, som t.ex. att springa, hoppa, krypa, rulla och åla 

sig. ”Rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet” 

(Nationalencyklopedin hämtad: 14.04.2016)  

 

2.2 Lärares åsikter 
Lärarförbundet har gjort en enkätundersökning med drygt 1000 förskollärare om deras 

arbetssituation och utvecklingsmöjligheter i förskolan. (Satsa tidigt - satsa på förskolan. 

2015). Rapporten visar på vad lärarna tycker är de största problemen med förskolan  

1: Stora barngrupper 

2: Arbetsuppgifter som inte tillhör det pedagogiska uppdraget 

3: Brist på planeringstid 

 (Satsa tidigt - satsa på förskolan 2015).  

 

Respondenterna i rapporten menar att stora barngrupper försvårar arbetssituationen för 

förskollärarna.  Detta eftersom personaltätheten inte räcker till att tillgodose barnens 

behov samt att det finns för få utbildade förskollärare. Konsekvenserna menar 

förskollärarna blir dålig kvalité och att det pedagogiska uppdraget blir svårt att nå (Satsa 

tidigt - satsa på förskolan.2015).  Lundestad (2012)  menar att stora barngrupper och 

låg personaltäthet kan ha en negativ effekt för barnen genom att det skapar stress, oljud 

och konflikter.  Den negativa effekten kan försämra språkutvecklingen hos barnen, 
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samspelet mellan barn och vuxna, flickor samt pojkars identitetsutveckling och 

relationer (Lundestad 2012). Stora barngrupper och låg personaltäthet menar Lundestad 

(2012) kan skapa en risk för låg motivation och frustration hos personalen samt att de 

blir utslitna.  Med arbetsuppgifter som inte tillhör det pedagogiska uppdraget och brist 

på planeringstid menar förskollärarna att det t.ex. kan handla om att agera som 

vaktmästare, lokalvårdare eller administratör. Detta gör även att det blir lite tid att 

planera, evaluera, reflektera och vidareutveckla verksamheten (Satsa tidigt - satsa på 

förskolan.2015). Ett dilemma som Lundestad (2012) pekar på med att pedagoger 

upplever tidsbrist för planering är hur de skall vidta åtgärder med de administrativa och 

praktiska arbetet. Lundestad (2012) menar att pedagogerna blir satt i en situation där de 

behöver välja mellan att utföra det praktiska och administrativa arbetet på jobbet och 

därmed få mindre tid tillsammans med barnen eller göra arbetet efter jobbet och därmed 

få mindre tid över till den obundna tiden.  Pape (2009) betraktar ”tidstjuvar” som ett 

generellt problem i förskolan.  Pape (2009) menar att verksamheterna bör se över vad 

man faktiskt använder tiden till. Vidare ger Pape (2009) ett exempel på en förskola som 

hittade ”tidstjuvar” som visade att de flesta personalmöten blev använda till att planera 

jul, karneval och påskförberedelser i stället för pedagogiska diskussioner.  Förskolan 

löste detta genom att skapa en kommitté för varje arrangemang som även de äldsta 

barnen var delaktiga i, därav fick förskolan mer tid till pedagogiskt arbete. Författarna i 

rapporten anser att förbättra arbetssituationen för förskollärarna handlar om att anställa 

mer utbildade förskollärare, minska storleken på barngrupperna och sätta fokus på det 

pedagogiska arbetet i verksamheten som är att planera, följa upp och utveckla 

verksamheten (Satsa tidigt - satsa på förskolan.2015)  

 

2.3  Motoriska utveckling påverkas av vuxnas inverkan 
Lindqvist (1999) belyser Vygotskijs teorier om att barns utveckling påverkas och sker i 

samverkan med omgivningen i mycket större grad än att det är en oberoende individuell 

process. Den proximala utvecklingszonen är en teori Vygotskij exemplifierat för att visa 

på skillnaden mellan hur barn utvecklas och tar till sig kunskap på egenhand och när 

den vuxne bidrar med stimulans. 

 

Grindberg & Jagtøien (2000) menar att motorisk utveckling handlar om hur barnet 

gradvis utvecklar olika färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra. 

Ellneby (2007) menar att rörelselek hjälper den motoriska utvecklingen genom att öka 

uthållighet, samt koncentrations- och inlärningsförmågan.  
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Reflexer är ofrivilliga rörelser som utförs på samma sätt vid samma yttre påverkan. Den 

framkallas av ett sinnesintryck och reaktionerna påverkar både kroppsställning samt 

rörelsemönster. Småbarn har t.ex. gripreflex, som visar sig om du sträcker fram ett 

finger, då griper barnet automatiskt tag i ditt finger. En del av reflexerna behöver 

försvinna för att kunna bilda ett mer varierande rörelsemönster, som därigenom också 

stimulerar myeliniseringsprocessen. För att barnet ska kunna stå behöver till exempel 

fotens gripreflex försvinna.  

 

Vidare menar Grindberg & Jagtøien (2000) att myeliniseringen handlar om mognaden 

av hjärnan och mycket tyder på att utvecklingen sker genom att barnet är fysiskt aktiv. 

Myelin är fettkedjor som säkrar att nervimpulserna fungerar. Myelin påverkar 

impulserna till hjärnan och gör dom snabbare.  När vi t.ex. sparkar en boll sänder 

hjärnan signaler till kroppen så att den kan utföra en handling. Desto mer vi utför 

handlingen desto mer förfinas och utvecklas rörelsen. Myeliniseringsprocessen påbörjas 

vid födseln och pågår successivt in i tidig vuxenålder. Pedagogernas kunskap och insikt 

om barns motoriska utveckling är därför grundläggande för att vidareutveckla barnens 

fysiska färdigheter framöver. 

  

Barns motoriska utveckling sker genom Kefalokaudala principen, som innebär att de 

motoriska förmågorna utvecklas uppifrån och ned (Grindberg & Jagtøien 2000). Barn 

lär sig alltså att kontrollera huvudets rörelser först, sedan rörelser neröver kroppen. 

Samtidigt sker utvecklingen genom den proximodistala principen, som innebär att 

barnets kontroll sker inifrån och ut (Grindberg & Jagtøien 2000). Alltså barn 

kontrollerar t.ex. handleden före fingrarna och höften före knäet. Med hjälp av 

stimulans som rörelselek utvecklas barnens rörelsemönster samt balans på ett positivt 

sätt och skelettet och muskler blir starkare. 

 

2.4  Rörelselek/aktivitet  

Vygotskij visar på centrala betydande egenskaper med leken genom att bl.a. göra en 

jämförelse mellan barns lek och kattungars lek. I leken tränar kattungarna upp sina 

jaktinstinkter, som smidighet och tålamod. Dessa är i sin tur väsentliga för att kunna 

delta i jakt. Likheterna med barns lek är att de tränar upp sina sociala kunskaper 
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parallellt med sina fysiska färdigheter för att kunna bli en social vuxen i livet (Lindqvist 

1999).  

 

Jonsson (2011), Ellneby (2007) och Erikson (1993) anser att pedagogerna behöver 

anpassa och ge utrymme åt leken, för att därigenom skapa förutsättningar för barnets 

utveckling samtidigt som det skapas ett sammanhang och en helhet genom hela dagen. 

Det ska alltså vara roligt, samt stimulera barnens fantasi, inlevelse och kommunikation 

för att stimulera barnets motoriska utveckling. Författarna menar att i förskolan har de 

traditionella lekarna, som t.ex. björnen sover, kurragömma m.m. en stor och betydande 

roll för utvecklandet av samspelet mellan människor. Pedagogerna får chansen att 

introducera och låta barnen upptäcka lekarna tillsammans. Lek skapar minnen, samt 

stimulerar fantasi, något som är grundläggande för barnens utveckling. Detta har i sin 

tur en inverkan på barnens progression mot att bli sociala medmänniskor.  

 

Erikson (1993) och Ellneby (2007) ser på leken som ett viktigt redskap för barns 

utveckling och betonar att all lek börjar med kroppen. Leken har alltså huvudsakligt 

betydelse för att vidareutveckla den motoriska förmågan. Samtidigt som en motorisk 

färdighet skapar ett naturligt intresse för leken. Barnet försöker skapa en meningsfull 

förståelse av sina kroppsliga och sociala processer genom leken. Författarna menar att 

leken påverkar barnen känslomässigt, utmanar barnen mentalt, språkligt, socialt samt 

motoriskt. Dessutom anser Erikson (1993) att barns självbild till viss del skapas genom 

leken. 

 

Grindberg och Jagtøien (2000) anser även att leken skapar möjligheter för att barnen får 

möta andras reaktioner samt avvisanden. Konflikter och hinder som barnet möter på i 

leken är därför väsentlig för att kunna hantera vardagliga situationer. Grindberg, 

Jagtøien (2000) och Erikson (1993) belyser att en kroppslig kunskap är fundamental för 

erfarenheter som skapar ett större lekspektrum. Alltså om barnet får uppleva och 

bemästra varierande kunskap skapas en lust att försöka och utforska mer. Författarna 

menar också att en osäkerhet och brist på medvetenhet om sin kropp resulterar i att 

begränsa barnens lekvärld och lekmöjligheter. Barn älskar att göra saker de kan om och 

om igen. Utmanas de inte i sin utveckling och får lov att bli trygga i olika motoriska 

färdigheter, begränsas leken till det barnet kan och är trygg med. Genom att behärska 



  
 

10 

 

varierande grundläggande kroppsliga färdigheter utökas barnets möjligheter till 

spontanitet och att visa känslor (Grindberg & Jagtøien 2000). 

 

2.5  Den pedagogiska miljön och vuxenrollen 

Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att den pedagogiska miljön handlar om flera 

olika faktorer. De anser att fysiska faktorer som det fysiska rummet inne/ute, storlek, 

och utformning har betydelse. Det vill säga att möbleringen och inredningen av 

rummen, samt tillgång till materiel, utrustning och disponeringen av tid är fysiska 

faktorer som har relevant betydelse. De framhåller att detta ofta utgörs av vilka 

ekonomiska resurser verksamheten har. Den Sociala miljön påstår Osnes, Skaug och 

Kaarby (2012) handlar om trygghet samt respekt bland vuxna och barn inbördes i 

gruppen. Psykologiska faktorer anser de handlar om barnens självuppfattning och 

självförtroende. Pedagogerna behöver således implementera de tre faktorerna genom 

deltagelse i leken. 

 

Osnes, Skaug och Kaarby (2012) anser att barn har ett stort behov av rörelse, som kan 

stimuleras på ett effektivt sätt genom att den vuxne deltar i leken. De har delat upp den 

aktiva vuxenrollen i fem kategorier:   

 

 Lekkamrat: Deltar genom att bemöta barnets initiativ och leka jämbördigt 

med barnet.  

 Vägledare: Bedömer leken för att få barn in i lek, eller gör dem införstådda 

med lekregler utan att avbryta leken. 

 Åskådare: En viktig roll för att kunna observera barnen och få en överblick 

i den sociala miljön, barnens motorik och lekfärdigheter. 

 Leka parallellt: Den vuxne leker samma lek bredvid utan att ta kontakt med 

barnet. Barnet får då möjlighet att genom eget intresse observera och imitera, 

samt skapa nya idéer för sin egen lekutveckling.  

 Igångsättare: Ibland kan en lek behöva sättas igång för att skapa ett intresse 

hos det enskilda barnet eller hela barngruppen. Det som är viktigt är att utgå 

ifrån barnens intressen. 

 

Vuxenrollen handlar därmed om att skapa en pedagogisk miljö som är betydande. Detta 

skapar ett sammanhang och meningsfull förståelse för barnen. Med andra ord att 
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anpassa omgivningen och miljön både fysiskt, psykiskt och social (Ellneby 2007). Det 

sociokulturella perspektivet kan ses genom att människan lär sig i alla sociala 

sammanhang (Dysthe 2003). Detta kan bland annat kopplas till att vara delaktig genom 

normer och regler för att utveckla sin identitet (Lindqvist 1999). De normer och regler 

som syns i verksamheten måste därför reflekteras över för att kunna följas och anpassas 

efter barnens behov av utveckling. Dysthe (2003) och Jonsson (2011) menar att 

interaktion och samarbete spelar en viktig roll när pedagogen ska göra barnen delaktiga 

i egen utveckling. Den vuxne måste också reflektera över sin egen inverkan, samt delta 

för att skapa en motivation hos barnen. Vidare belyser Dysthe (2003) den 

kognitiva/tankemässiga utvecklingen som en kärna i lärandet. 

 

2.6  Rörelselekens betydelse för barnens koncentration och lärande 
Bunkefloprojektets forskningsresultat synliggjorde att utökad idrottsundervisning gav 

effekter som bättre motorik, som i sin tur påverkade skolresultaten positivt (Ericsson 

2005).  I Ericssons (2005) undersökning lyfter hon vikten av rörelsens betydelse för 

lärande och hälsa, samt delger konkreta råd utifrån undersökningens resultat. En aspekt 

som Ericsson (2005) lyfter är att när kroppsrörelserna är automatiserade kan barnet 

vidare ägna sig åt att medvetet uppleva, lära sig och behärska nya motoriska 

egenskaper. Det betyder t.ex. att när barnet klarar att använda de finmotoriska rörelserna 

är det lättare för barnet att medvetet lära sig skriva och klippa. För all inlärning betonar 

Ericsson (2005) dock att det alltid behövs koncentrationsförmåga. Motoriska 

svårigheter och bristande automatisering påstår Ericsson (2005) kan påverka 

koncentrationsförmågan på olika sätt. Exempelvis, ett barn som inte har god balans 

behöver hela tiden korrigera kroppsställningen genom att koncentrera sig på att uppfatta 

signaler från det vestibulära systemet (balanssinnet). All fokus går därför till att sitta 

eller stå i stället för att kunna koncentrera sig på vad som blir sagt eller lärts ut.  

  

2.7 Omgivning och miljö 
Ellneby (2007) anser att miljön är ett pedagogiskt redskap som ger oss förutsättningarna 

att planera arbetet i förskolan. Ellneby (2007) skriver att vi måste skapa en fysisk miljö 

som stimulerar barnets glädje gentemot utveckling och lärande. Exempelvis utforma 

rummen så de inspirerar och lockar till lek, placera leksaker lätt tillgängligt och inom 

räckhåll för barnen samt använda sig av redskap och materiel som både väcker intresse 

hos barnen samtidigt som de är tillräckligt utmanande. Att möblera om ett rum, göra 

rekvisita och anpassa tiden så lekar och aktiviteter kan genomföras är också olika 
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anpassningar som kan göras. Nordin- Hultman (2004) har i sin undersökning sett att den 

pedagogiska miljön, samt anpassning av tid, rum och förhållningssätt har en betydelse 

för barnen och pedagogerna. Vidare belyser Nordin-Hultman (2004)  i sin undersökning 

att det är verksamheterna som ska förändras och anpassas efter barnen och inte tvärt om. 

Det är alltså de vuxna som har som uppgift att lära sig om barnens intressen, stödja och 

inspirera leken, planera in tid för lek och aktivitet samt att sätta sig in i barnperspektivet.  

 

Dewey (2004) menade att människan utvecklas genom att förstå sin omvärld genom de 

sociala reglerna och därigenom skapa en kontext. I uttrycket Learning by doing menar 

han att människans utveckling och lärande sker när de ges möjlighet att aktivt utforska 

och experimentera. Olsson (2014) styrker detta och menar även att förberedelserna 

pedagoger gör, så som att bl.a. öka sin kunskap om barnens intresseområde och 

anpassning av miljön möjliggör att förstå barns unika och individuella sätt att lära. 

Vidare beskriver Olsson (2014) förskolan som en kollektiv konstruktion av kunskap. 

Alltså där man gemensamt utforskar och hittar fram till kunskap. I sin undersökning 

menar hon att förskolan har en stor inverkan på världen och vill att förskolan ska låta 

barnen utforska och experimentera för att lära känna sig själva. Olsson (2014) och Pape 

(2009) menar att för att skapa en helhetssyn i förskolan på barnens lärande och 

utveckling bör det arbetas processorienterat i motsättning till att fokusera på resultatet. 

Det blir alltså väsentligt att barnen får lov att utforska, delta och experimentera. Själva 

upplevelserna och intrycken är det essentiella i processen.  

 

2.8 Sammanfattning 

Ellneby (2007) påpekar att små barn lär känna sin egen kropp genom rörelse och genom 

bemästring skapas en naturlig rörelseglädje, som i sin tur stärker barnets tro på sig själv 

och sin självkänsla. En tro på sig själv menar Ellneby (2007) är viktigt genom hela livet 

för att skapa trygghet och en vilja att fortsätta att utöva rörelse. Exempelvis ju fler 

gånger du sparkar en boll, klättrar i träd, hoppar och springer ju fler möjligheter får 

kroppen och hjärnan att lära sig varierande rörelser. Med hjälp av allsidig 

rörelseaktivitet, samt stimulering av alla sinnena utvecklas rörelsens kvalité (Grindberg 

& Jagtøien 2000). Genom att behärska olika rörelser vågar och kan du vara med på 

olika fysiska aktiviteter. Ett barn som utstrålar säkerhet och trygghet i sina kroppsliga 

rörelser får även en positiv betydelse för den sociala utvecklingen. En tro på sig själv 

och sin självkänsla påverkar barnet positivt eftersom det då i större grad vågar delta i 
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gemensamma aktiviteter (Ellneby 2007 & Jerlang m.fl. 2005). Grindberg och Jagtøien 

(2000) anser att barn som är trygga och har bra kunskap om sin kropp och sina 

rörelsemöjligheter ökar sina chanser till sunda vanor och en hälsosam livsstil. För att nå 

bättre mental och fysisk hälsa menar Ellneby (2007) att det behövs rörelselek som 

stimulans i barnens utveckling. Ellneby (2007) anser att barn lär sig och utvecklas 

genom att vara aktiva och att det får en vital betydelse att se barnens utveckling som en 

helhet med individuell tid och mognad. Teorier utifrån omgivningen och miljön kan 

betraktas ifrån ett humanistiskt perspektiv och pekar på att det handlar om att hitta en 

meningsfullhet i tillvaron genom att utforma och anpassa verksamheten för barnen 

(Lindqvist 1999). Teorier om rörelselek för utveckling kan ses utifrån ett biologiskt- och 

sociokulturellt perspektiv eftersom en större och omfattande kunskap om den motoriska 

utvecklingen ger en bättre förståelse hur människan tillsammans med psykologin utgår 

ifrån vetenskapen. Ett sociokulturellt perspektiv kan utläsas i att barnet utvecklas i 

interaktion med andra människor (Dysthe 2003).  

  

http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/biologiskt-perspektiv/biologiskt-perspektiv/
http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/
http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/
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3  Metod 
Detta avsnitt redogör vilken metod som använts och varför den har valts. 

Avsnittet kommer även att redogöra för urval, genomförande, metodkritik och 

forskningsetiska principer. 

 

3.1 Kvalitativ metod – Intervju  

Enligt Bryman (2002) handlar kvalitativ forskning om att ta reda på förhållandet mellan 

teori och praktisk forskning, samt hur forskningens huvuddeltagande personer definierar 

sin upplevelse av världen genom beskrivning, kontext och process. Eftersom studiens 

syfte handlar om pedagogernas upplevelse och arbetssätt med rörelselek i förskolan har 

denna undersökning därför gjorts genom en kvalitativ metod. Enkäter och observationer 

har därför valts bort, eftersom de inte ger möjligheten till följdfrågor och en djupare 

diskussion, som en intervju kan göra. Tyngden i kvalitativ metod ligger enligt Bryman 

(2002) i att skapa en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna av 

studien i en viss miljö tolkar den. Därför har semistrukturerade intervjuer använts för att 

kunna ställa öppna följdfrågor. Bryman (2002) lägger fokus i att intervjuer är bland den 

mest använda metoden i kvalitativ forskning, eftersom den har plats för stor flexibilitet. 

Bryman (2002) menar att i kvalitativa intervjuer är det av stor vikt att låta intervjun få 

röra sig i olika inriktningar, eftersom det då visar på relevans för den intervjuades 

upplevelser. Genom följdfrågor kan forskaren därför få en djupare insyn i 

forskningsämnet. Den egna kunskapen, samt erfarenhet av ämnet hjälpte mig att tolka 

svaren och utveckla relevanta följdfrågor. Johansson och Svedner (2010) menar att en 

bra intervjuteknik kan ge djupgående information. Bryman (2002) påpekar kvalitativ 

metod som gynnsam för forskaren av studien då det går att anpassa arbetet av 

intervjuerna efter forskarens liv. Eftersom VFU perioden gjordes i verksamheten 

underlättades en möjlighet att kunna kontakta de intervjuade, samt åter kontakta de 

intervjuade för eventuella följdfrågor.  

 

3.2  Urval 

9 personer har intervjuats från en privatstyrd förskola, som ligger i en norsk storstad. De 

intervjuade har valts ifrån samma verksamhet för att förstå om problemställningen var 

reell. Personerna har valts utifrån deras eget intresse av att delta i studien och att det var 

lättillgängligt eftersom författaren var verksam där studien utfördes. Bryman (2002) 

beskriver både tid och bekvämlighet som två faktorer som kan ha inverkan på urvalet. I 



  
 

15 

 

studien har tiden påverkat urvalet genom att olika tidsramar och bekvämlighetsaspekten 

genom tillgänglighet. Intervjuerna har gjorts med 3 svenska och 6 norska pedagoger av 

varierande yrkesbakgrund, varav 4 är kvinnliga förskollärare och 5 är manliga i åldrarna 

23-35.  

Kvinna (svensk) 31 år, barnskötare 7år och förskollärare 1 år  

Kvinna 23 år, förskollärare 1 år  

Kvinna 35 år, förskollärare 7 år 

Kvinna 27 år, förskollärare 1 år 

Man (svensk) 25 år, barnskötare 5 år och förskollärare1 år   

Man 33 år, barnskötare 5 och förskollärare 8 år. 

Man 34 år, barnskötare 4 och förskollärare 5 år 

Man (svensk) 24 år, fritidspedagog 1 år i skolan (åldrarna 6-9) och förskollärare 1,5 år 

Man 32 år, barnskötare i 6 år och förskollärare 6 år. 

 

3.3 Genomförandet   
Johansson och Svedner (2010) menar att det måste finnas ett förtroende för den som 

intervjuar och respekt för syftet av intervjun. Bryman (2002) nämner också att miljön 

har en viss inverkan på intervjuerna. Därför förbereddes de intervjuade genom att få 

kunskap om syftet med studien, som handlade om att ta reda på pedagogernas tankar 

och arbetssätt angående rörelselek. Skypesamtal avtalades för intervjuerna och de 

planerades in efter arbetstiden, eftersom målet var att få de intervjuade att känna sig 

bekväma hemma och utan tidspress från jobbet. Samtalen har spelats in under intervjuns 

gång. Johansson och Svedner (2010) påpekar att intervjuer kan gå fel på två sätt. Det 

ena är om den intervjuade av någon anledning inte talar sanning och den andra är om 

den som intervjuar försöker pressa sina egna åsikter på den intervjuade. Det blev alltså 

viktigt att ha öppna frågor samt tolka svaren för att kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Ett stort plus var att de intervjuade var öppna för att kunna återkontaktas vid senare 

tillfälle för att svara på fler följdfrågor. Utifrån syftet och frågeställningarna som 

tidigare formulerats har det utformats en intervjuguide, som också bidragit till att kunna 

ställa öppna frågor. Bryman (2002)  tar upp att intervjuaren behöver sätta sig in i 

intervjuns fokus, som i detta fall är verksamhetens sätt att arbeta med rörelselek i 

barngruppen. Hur anser pedagogerna att dom får till utövandet av rörelse hos 

barngruppen i förskolan? Denna första frågeställning har gett intervjuaren möjlighet att 

ställa öppna frågor om vilka metoder och arbetssätt pedagogerna använts sig av. 



  
 

16 

 

Björkdahl Ordell, och Dimenäs (2007) menar att det är väsentligt att respondenten får 

berätta något utifrån egna erfarenheter för att intervjuaren ska kunna få en tydlig 

förståelse för dennes uppfattning. Vilken betydelse anser pedagogerna planeringen har 

för möjligheterna att skapa rörelse hos barngruppen i förskolan? Den andra 

frågeställningen har gett intervjuaren möjlighet att ställa öppna frågor om det använts 

planering och i sådant fall vilken slags. Vilka möjligheter anser pedagogerna 

barngruppen ges för att kunna utöva rörelse i förskolan? Den tredje frågeställningen 

har gett intervjuaren möjlighet att ställa öppna frågor om hur pedagogerna anpassar för 

rörelselek i verksamheten. Björkdahl Ordell, och Dimenäs (2007) anser att under 

genomförandet av en intervju är det angeläget att som intervjuare gå in i intervjun med 

fokus och en ny syn som handlar om vad respondenten menar, tycker och tänker utan 

egna förutfattade meningar.  

Genom att på förhand sätta sig in i hur verksamheten arbetar med Rammeplanen och 

den egenskrivna årsplanen har det främjat intervjuernas relevans. Verksamheten skriver 

en årsplan utifrån Rammeplanen, som vidare blir periodplan och på några avdelningar 

även en veckoplan. Rammeplanens strävansmål behöver integreras i verksamheten för 

att kunna skapa en mening och sammanhang för just den verksamheten.  Exempelvis 

den avdelningen som VFU utfördes på hade satt mål utifrån sitt temaarbete ”Här är jag” 

(kroppen)  

Mål   Metod 

Kroppskontroll (motorik),  Utforska sig själv, klättra, kana, bygga, hoppa, 

bemästringskänsla, samarbete  gå springa. Göra hinderbana på avdelningen

   som kan ge olika utmaningar till barnen.  

(Verksamhetens årsplan 2014). 

Det blev alltså betydande att som intervjuare sätta sig in i verksamhetens årsplan för att 

kunna ställa relevanta frågor.  

3.3.1 Bearbetning av data 

Utifrån svaren resultatet gav var det grundläggande att som forskare bearbeta materialet 

för att kunna förstå och sammanställa svaren. Genom att transkribera intervjuerna 

underlättade det arbetet att analysera, kategorisera och sammanfatta resultatet. 

Transkriberingarna skrevs ut i A4 pappersformat och svaren har därefter klippts ut och 
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delats in i kategorier utifrån frågeställningen. Kategorierna blev så analyserade och 

sammanställda till ett resultat. 

 

3.4  Metodkritik 
Intervjuerna har fått omfattande svar och skapat en större förståelse för att det är av 

grundläggande betydelse att integrera rörelse. Under intervjun finns möjligheten att 

ställa följdfrågor och de intervjuade får större möjlighet att utveckla sina svar (Bryman 

2002). Johansson och Svedner (2010)  menar att svårigheterna med intervjuer kan vara 

att få så grundliga samt detaljerade svar, att svaren återspeglar en reell och sann bild. 

Det som framkom under samtalen med pedagogerna var att som intervjuare hade det 

behövts mer träning i att utföra intervjuer, för att lättare kunna skapa en tydlighet och 

färdighet. Exempelvis menar Kvale och Svend (2009)  att under intervjuerna bör 

fokuset ligga i vad som sägs och inte i det man tror sig veta. Genom att medvetet inta en 

naiv roll som intervjuare kan detta på ett sätt tydliggöras. Rienecker och Stray (2014) 

tycker det är viktigt att läsa om intervjumetodik, för att förbereda insamlingen av 

empiri. En utmaning med intervjuer kan vara att göra sig tydlig och förstådd, så att den 

intervjuade klarar att besvara frågorna (Bryman 2002). Tid, plats, omgivning samt om 

personen är samarbetsvillig var olika faktorer som påverkade intervjuerna. Bryman 

(2002) menar att det kan vara utmanande att intervjua människor. Rollen att intervjua 

kräver att vara förberedd, men samtidigt flexibel. För att få så givande och innehållsrika 

svar som möjligt krävs därför följdfrågor/förklaringar på vad den intervjuade berättar.   

 

Intervjuerna har gjorts med pedagoger med olika erfarenhet från samma verksamhet. 

För att kunna tolka intervjuerna och sammanställa ett rättvist resultat var 

transkriberingarna av intervjuerna ett betydande verktyg. Transkriberingarna gav en 

lättillgänglig översikt och resulterade i att de intervjuade blev återkontaktade för att 

besvara följdfrågor. För att kunna få en samlad bild och en helhetssyn valdes 

intervjuerna att göras inom en verksamhet.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

De uppgifter som framkommer i arbetet är utifrån de regler som finns från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Utifrån informationskravet är de 

intervjuade informerade om syftet med arbetet. Samtyckeskravet, att allt deltagande är 



  
 

18 

 

frivilligt. Konfidentialitetskravet, varken plats eller riktiga namn kommer att synas i 

studien. Nyttjandekravet, de intervjuade blev informerade om att intervjuerna endast ska 

användas till det självständiga arbetet. 
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4 Resultat 
Detta kapitel redovisar resultatet av intervjuerna. För att göra texten mer lättöverskådlig 

presenteras resultatet i olika rubriker utifrån vad intervjuerna handlade om och 

underrubriker som ringar in de olika teman/ämnen som blev synliga i intervjuerna. 

Resultatet är en sammanfattning av insamlad data, där det redovisas väsentliga delar och 

citat från intervjuerna i löpande text. I svaren kan det ses en röd tråd av likheter, 

samtidigt som svaren varierar beroende på olikheter av erfarenhet och bakgrundsdata.  

 

4.1  Pedagogernas beskrivning av att arbeta med rörelselek 
4.1.1 Medvetenhet, integrering och motivation  

Fyra pedagoger som anser sig klara av att få till rörelse hos barngruppen i förskolan, 

menar att det är viktigt att integrera, samt planera in rörelseaktiviteter i de vardagliga 

rutinerna. ”Alltså, vi jobbar ju som sagt med helheten och temaarbete e ju ett sätt.” De 

pedagogerna säger sig arbeta medvetet med är integrering genom att använda sig av 

rörelselek i vardagens dagsrytm, samt med hjälp av den vuxnas deltagande skapa en 

varierad miljö för kroppslig lek. Genom att ha en medvetenhet om att balansera dagen 

utifrån rörelseleken ansåg sig pedagogerna kunna integrera rörelseleken. ”Vi provar att 

tänka på dagsrytmen om det är måndag med stilla sittande lekar som aktiviteter med 

pärlor, bild mm. På morgonen är det viktigt att tänka på att använda sånglek med 

rörelser innan måltid, går ut, eller i gymnastiksalen, att man är medveten om att inte 

bara planera stillasittande lek.”. Att jobba med temaarbeten är också en metod 

pedagogerna tycker hjälper till att få barnen delaktiga i rörelseleken. ”Eftersom det 

tematiska arbetet ska hålla på, eller vara aktivt hela dagen är det en ganska mycket 

rörelse som blir en helhet i det genom vardan”. Genom temaarbetena menade 

pedagogerna att det var lättare att göra barnen delaktiga med rörelser i bl.a. sånger, 

aktiviteter och lekar. En av pedagogerna anser att barnen gör mer som de vuxna gör än 

de säger och därför är det enklare att de både klarar och vill följa med i leken när det 

används rörelse, samt genom att de vuxna är delaktiga kroppsligt i leken och 

aktiviteterna. ”Vi gör mycket hinderbanor, vi arbetar med att förbereda oss själva 

genom att kunna sånger, va med fysiskt genom att t.ex. stå på händer engagera sig i 

leken. Genom att veta vad man kan göra och pröva att invitera barn med på leken”. 

Pedagogerna menar att det blir lättare för barnen att starta den spontana leken när dom 

kan många olika rörelser. Att det blir roligare med rörelser och tydligare för barnen att 

förstå var något pedagogerna var eniga om. En pedagog menar vidare att barnen 

motiverades på ett positivt och mer engagerande sätt med rörelselekar än när hon inte 
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hade rörelser med, speciellt när det handlade om utveckling. Hon säger att: ”barnen 

först måste lära känna sina kroppar och bli trygga i dom för att vidare kunna 

utvecklas”. Hon menar att det gick lättare att lära ut saker till barnen när man använder 

sig av rörelselek, sång och musik. ”Det blir som ett tredje språk, genom att man först 

berättar något, så kanske man visar det och till slut leker det”.  

4.1.2 Hinder 

De pedagoger som inte ansåg sig få till rörelseleken nog mycket i verksamheten såg mer 

på rörelseleken som ett mål att jobba mot. De satte mer värde i att uppmuntra till den 

spontana rörelseleken. ”När tillfällen visar sig så stödjer vi leken och försöker få den att 

fortsätta, genom att vara deltagande eller anpassa den fysiska miljön runt omkring”. En 

pedagog menade att rörelselek fungerade som ett sätt att få kontroll på situationer, mer 

än att utgå ifrån just barnens intressen. ”Hos oss tycker jag det är mer spontant hur dom 

vuxna arbetar med barnens intresse, inte för att man läst att man ska utgå ifrån det. 

Under intervjuerna fanns det tre tillfällen då de intervjuade menade att rörelseleken 

hindrades av fokuset på att arbeta med skolämnena. Dessa tre pedagoger tillhörde 

gruppen som inte ansåg sig få till nog med rörelse i hos barngruppen. Alla tre hade 

tolkat det som att de skulle jobba med skolämnena som man gör i skolan. ”Jag menar 

mer skolämnena som man gör det i skolan. Jag tolkat det, som att barnen måste ju lära 

sig att sitta stilla och kunna koncentrerar sig på att göra olika uppgifter i skolan och att 

vi måste förbereda dem på det”. De fem pedagogerna som inte ansåg sig få till 

rörelseleken nog mycket i verksamheten, uttryckte också att de kände sig mer osäkra på 

sin roll och målen i verksamheten. ”Genom lite kunskap har man sämre tålamod och 

kunskap att anpassa leken.  Man klarar inte att ta ställning till det som sker och 

avbryter eller avslutar leken”.  

 

4.2 Planeringens förutsättningar 
4.2.1 Grundläggande och fokus 

För att skapa möjligheter till att kunna anpassa: tid, det fysiska rummet och tillgång till 

olika redskap, ansåg fyra av pedagogerna att planeringen var grundläggande. Fyra av 

pedagogerna anpassade en del fysiskt genom av att skapa rum och plats för leken. 

”Exempelvis planera genom att ha fokus på att följa dagsrytmen. Alltså städa ett rum, 

flytta på bord och stolar, så leken får plats”. Planeringen menade en pedagog kunde 

handla om att fokusera på balans, koordination, krypa, rulla, hoppa m.m. Inne kunde de 

t.ex. arrangera en lek som gömma nyckel, dans eller sjunga sånger med rörelser till i 

samlingsstunden. Samtliga pedagoger menade att med hjälp av att dela in den stora 
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barngruppen i mindre smågrupper blev det enklare att hitta tid, plats och utrymme för 

leken. Exempelvis berättade en pedagog att de tillsammans med barnen kunde skapa 

rekvisita och ta sig tid för att genomföra rörelseleken. De fyra pedagoger som använder 

sig dagligen av rörelselek menar även att planering handlar om att förbereda sig som 

vuxen. ”Förbereda sig handlar om att kunna sånger, vara med genom att stå på händer 

engagera sig, veta vad man kan göra och pröva att bjuda in barn med i leken” Att vara 

en deltagande och engagerad vuxen står högt i fokus för dessa pedagoger.   

 

Fem av pedagogerna ansåg att de inte använde sig av så mycket planerad rörelselek. De 

menade att fokuset i verksamheten mer låg i att planera lugn lek. ”När man har 

planerat, så blir det mer lugn lek. Man fokuserar på lugna saker”. En pedagog menade 

att: ”Få tänker på fysisk aktivitet som en pedagogisk verksamhet. Det sätts mer värde på 

när barnen lär sig pärla och håller på med lugna och stilla sittande lek i stället för 

fysiskaktiv lek. Fokuset borde ju ligga på det fysiska aktiviteterna”. 

  

4.3 Möjligheterna som ges till barnen 
4.3.1 Förhållningssätt, kunskap och motivation 

Alla pedagoger var eniga om att ett öppet förhållningssätt hos de vuxna är av betydelse 

för att kunna/vilja anpassa verksamheten till en utvecklande pedagogiskmiljö för 

barnen, där de kunde utöva rörelse. ”Det är viktigt att vuxna ser den fina leken i olika 

tillfällen, det måste inte alltid ses på som oljud när barn ropar och skrattar högt, utan 

se på det som en viktig lek. Vuxenstyrd aktivitet menar pedagogerna behöver tåla mer 

och samtidigt anpassas mer efter motoriken.”Barn behöver att vara kroppsliga, ju mera 

de får vara aktiva ju bättre är det”. Kunskapen om rörelselekens betydelse för barnen 

menade pedagogerna motiverade dom att anpassa och lägga till rätta för rörelse i 

verksamheten. Samtliga pedagoger hade kännedom om många olika positiva effekter 

som skapas av rörelselek. De belyste allt ifrån motorisk utveckling till att den sociala 

kompetensen ökade. Genom att vara trygg i sin kropp menade pedagogerna att barnen 

utvecklade en bättre självkänsla som vidare stärker och tryggar barnens personlighet.  

Pedagogerna menar även att rörelselek ökar kroppskontroll, självkontroll och bidrar till 

kunskap av egna samt andras gränser och därför ansåg de att traditionella lekar som 

exempelvis kurragömma är en lek som kunde bidra till det. Dans menade pedagogerna 

var bra för bl.a. koordinationen.”Barnen lät känna sin egen kropp, de får uppleva 

bemästringskänsla. Det att få använda kroppen och bli lite sliten handlar också om att 

lära känna kroppen”. Rörelse gör att fler leker tillsammans. Det handlar om 
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socialisering och gemenskap. Pedagogerna sa att motivationen ökade med hjälp av 

rörelselek. De menade att det är roligt med rörelselek och kunskap om lekregler samt 

hur barn själva startar lekar skapas utifrån rörelselek. ”Det blir roligare och även lättare 

för mig som pedagog att stimulera barnen på olika sätt”. ”Barnen tycker ju det är 

roligt att vara aktiva och röra på sig. Ju mera de får vara aktiv ju bättre är det”. 

 

4.3.2 Utmaningar, hinder och förhållningsätt 

Under intervjuerna kom det också fram vad pedagogerna ansåg som utmaningar och 

hinder med rörelseleken. Pedagogerna uttryckte även tankar om hur man som lärare, 

pedagoger och rektorer på förhand kunde anpassa och skapa rum, plats och tid för 

rörelselek. De fyra pedagoger som ansåg sig arbeta med rörelselek kontinuerligt, 

menade att de största hindret för rörelseleken är vuxnas förhållningssätt. ”Vi vuxna 

måste tänka på våra förhållningssätt och tillåta barnen att röra på sig ute och inne. Vi 

måste anpassa verksamheterna efter barnen inte tvärt om”. En pedagog ansåg att vissa 

vuxna väljer att inte bemöta barnen och anpassa miljön. ”Det finns vuxna som stoppar 

leken, eftersom de anser rörelselek skapar för mycket oväsen. Dessa vuxna saknar 

förståelse för värdet av en sådan lek”. Fyra pedagoger pekade på vuxnas okunskap om 

rörelselekens viktiga betydelse. ”Det gör att dom skapar regler, vars mål var att få lugn 

och ro för de vuxna”. ”Det sätts mer värde på när barnen lär sig lägga pärlplattor och 

håller på med lugna och stillasittande lek i stället för fysisk aktiv lek. Fokuset borde ju 

ligga på de fysiska aktiviteterna”. 

 

De fem pedagogerna som inte ansåg att de använde sig tillräckligt av rörelseleken såg 

även det fysiska rummet som en stor utmaning. De menade att det var för lite plats för 

rörelselek, att rummen var oinspirerande för kroppslig lek och att vuxna inte tålde att 

man hade aktiviteter som kanske hade högre ljudnivå i sig och tog plats. ”Det blir fort 

stökigt inne, man blir mer låst inne, eftersom det är mycket mer regler som ska följas. 

Andra vuxnas förhållningssätt, stora barngrupper, okunskap hos personal, fokus på 

mycket annat, exempelvis skolämnena.  

 

Fyra pedagoger ansåg att det saknade ett fokus i årsplanen på kropp, rörelse och hälsa. 

Vår årsplan har fokus genom fem olika insatsområden som är: språk, drama och musik, 

ateljé, utflykt och kost och miljö.  Redan där borde det finnas ett eget fokus på fysisk 

aktivitet.  
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”Oavsett ålder, bakgrund och erfarenhet var alla pedagoger eniga om att det behövs 

arbetas mer med planerad rörelselek. ”Jag skulle vilja understryka hur viktigt det är att 

vi vuxna, som arbetar med barn överhuvudtaget vet att rörelselek har en väldigt stor 

betydelse för barnens utveckling och socialisering senare i livet”.  En pedagog menade 

att det borde byggas förskolor med mer fokus på rörelse. Han ansåg att redan när man 

planerar och bygger förskolor borde det anpassas för att kunna utmanas fysiskt och 

motoriskt. Vidare menade han att barn behöver stora ytor, utmanande terräng samt 

personal som kan, vet och vill arbeta med rörelselek. 
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5  Analys/tolkning 

5.1 Förberedelser skapar möjligheter 

Resultatet synliggör att en grupp på fyra pedagoger såg på rörelselek som ett arbetssätt 

som genomsyrar hela dagen. De fyra pedagogerna planerade och organiserade dagen för 

rörelseleken. En grupp på fem pedagoger som inte planerade rörelseaktiviteter ansåg sig 

utmanas med att få till rörelselek i förskolan.  Pape (2009) anser att arbetslaget ska 

systematiskt och kontinuerlig planera och anpassa en stimulerande och 

kunskapsutvecklande miljö för barnen. Pape (2009) belyser att barnens behov och 

intressen bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. En essentiell aspekt som kan ses i resultatet är att: vara en förberedd, 

deltagande och engagerad vuxen i sitt agerande med barnen också spelade en stor roll 

för rörelseleken. Olsson (2014) lyfter förberedandet som pedagogerna gör och menar att 

det skapar möjligheter för att se barnens unika sätt att lära. Pedagogerna är även eniga 

om att vuxnas förhållningssätt och sättet de agerar på med barnen har stor inverkan på 

hur man bemöter rörelseleken.  Pape (2009) framhåller att, vuxna är viktiga som  goda 

förebilder och att de genom sitt förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt 

för de rättigheter som råder i ett demokratiskt samhälle. Det blir då av extra betydelse 

för vuxna att reflektera över hur och vad vi förmedlar till barnen.  En av pedagogerna 

menade att barnen gör som vi vuxna gör hellre än det vi säger. Vi är alltså förebilder 

hela dagen igenom i vårt agerande. Pape (2009) understryker också att det 

förhållningssättet vuxna har med barnen måste vara flexibelt och öppet för att stimulera 

och vägleda barnen genom deras egen aktivitet, som därigenom ökar barnens 

kompetens, samt utvecklar nya kunskaper och insikter. Detta kan ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv då det handlar om barnens samspel tillsammans med andra. 

Även det humanistiska perspektivet kan utläsas då det handlar om att se på människan 

som kapabel att utveckla och utforma sitt eget beteende Jerlang m.fl. (2005) 

 

5.2 Planeringens konsekvenser 
Fyra av pedagogerna anser att planering ger möjligheten att påverka den fysiska miljön, 

genom att kunna tillhandahålla olika slags utrustning, planera in tid och skapa plats för 

rörelseleken. Utifrån dessa faktorer menade pedagogerna även att det till stor del är upp 

till var och en att anpassa verksamheten till rörelse, beroende på vilket förhållningssätt 

de hade till rörelselek. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att en engagerad vuxen 

är väsentlig för att planera och anpassa en bra fysisk miljö.  Dessa fyra pedagogerna 
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planerar rörelselek genom att följa barnens intresse, anpassa det fysiska rummet, ha en 

medvetenhet i förhållningssättet och genom att avsätta tid och skapa plats. Samtidigt 

fanns det också fem pedagoger som ansåg att de utmanades med att planera och anpassa 

miljön. Osnes, Skaug och Kaarby (2012), samt Nordin-Hultman (2004) betonar att det 

är grundläggande att planera och arbeta med den pedagogiska miljön. Eftersom det är 

avgörande för barnen att både få möjligheterna att leka och att skapa intressen, 

uppmuntra, inspirera leken och lärandet samt utvecklas.  

 

Kunskap och förståelse om varför fysisk aktivitet är viktigt, menade samtliga 

pedagogerna hjälpte de vuxna att bli trygga i att planera samt skapa plats för 

rörelseleken. Grindberg och Jagtøien (2000) påstår att det är vitalt att knyta ihop teori 

och praktiskt arbete för att skapa en förståelse för barns behov. Det biologiska 

perspektivet synliggörs genom att beteenden, tankar och känslor kan ses med hjälp av 

kroppsliga processer (Löfdahl (2004). Kunskap skapar därför ett sammanhang för 

pedagogerna som ger dem trygghet i att planera och skapa rörelsemöjligheter för 

barnen. Här kan det humanistiska perspektivet utläsas då det handlar om att människan 

styrs av både miljön runt omkring oss och våra gener. Beroende på våra medvetna val 

kan vi handla varierande till den påverkan vi är delaktig i. Vi kan alltså själva styra över 

vårt beteende och attityder Jerlang m.fl. (2005). 

 

5.3 Kännedom och kroppskontroll 
Osnes, Skaug och Kaarby (2012) talar om att det är genom kroppen och rörelserna 

barnen lär känna sig själv och världen omkring dem. Detta kan kopplas till resultatet 

genom att samtliga pedagoger menar att kännedom och kroppskontroll skapade både 

motivation samt möjligheter till rörelseglädje. Några av pedagogerna menade att barnen 

lärde sig sina egna och andras gränser, som i sin tur ledde till att barnen utvecklade en 

förståelse för socialisering och vänskap. Detta kan kopplas till det Grindberg & Jagtøien 

(2000) skriver om när barnen är trygga i sin egen kropp tillsammans i samvaro med 

andra, öppnas också möjligheter föra att bli delaktig i en social gemenskap.  

 



  
 

 
 

6  Diskussion/sammanfattning 

6.1 Resultat/diskussion 

En intressant aspekt som kunde utläsas i resultatet är att pedagogerna i verksamheten 

kan kategoriseras in i två grupper. De som ansåg att de får till rörelse hos barngruppen i 

verksamheten och de som inte ansåg sig få till tillräckligt med rörelse hos barngruppen i 

verksamheten. Därför kommer det vidare i texten att benämnas som Grupp A och B. 

Grupp A för de som ansåg sig få till rörelse och grupp B för de som inte ansåg sig få till 

tillräckligt med rörelse. Grupp A tog både eget ansvar för att planera, tillrättalägga samt 

arbeta med sitt och arbetslagets förhållningssätt. Detta kan kopplas till Osnes, Skaug 

och Kaarby (2012) teorier om att vuxen rollen i verksamheten handlar om att jobba med 

den fysiska, sociala och psykiska miljön i verksamheten för att få till rörelse. Mycket 

tyder på ett didaktiskt arbetssätt hos dessa pedagoger. Didaktiskt arbetssätt omfattar en 

förståelse om hur olika element påverkar undervisningen i verksamheten (Jonsson 

2011). Resultatet visar att dessa pedagoger jobbar tillsammans med sitt team och satte 

tydliga mål om vad de ville uppnå, i allt ifrån utflykter, samlingsstunder till måltider. 

Dessa pedagoger har en plan/metod för att uppnå sina mål, så som exempelvis 

temaarbeten och de har en förståelse om att det är genom den valda metoden de vill nå 

sina mål, alltså en förståelse varför de använde dessa planer och metoder.  Frågorna vad, 

hur, när och varför är grundläggande för att kunna anpassa läroplanens strävansmål för 

den egna verksamheten, menar Jonsson (2011). En kunskap om kroppen och barns 

motoriska utvecklingsgång verkade också motivera pedagogerna på ett positivt sätt som 

fick dom att ta sig tid till att arrangera lekar och aktiviteter. Dysthe (2003) anser att för 

att skapa en lust hos barnen och motivera dem måste den vuxne delta och vara 

reflekterande i sitt agerande. Erikson (1993) och Ellneby (2007) menar att det är 

väsentligt att sätta fokus på att det är pedagogernas ansvar att anpassa och ge utrymma 

för leken för att vidare skapa en utveckling hos barnen.  

 

Planeringen menade grupp A gav dom möjligheten till att vara flexibla, spontana och 

skapa rum för rörelse. Pape (2009) belyser att arbetslaget ska arbeta med planering, 

dokumentering och värderas för att skapa en pedagogisk verksamhet. Pape (2009)  

menar vidare att god planering kan bidra till en genomtänkt användning av 

verksamhetens resurser. Grupp B använde sig inte av planering i samma grad och 

verkade därför utmanas mer i att få till rörelseleken hos barngruppen. Grupp B verkade 

ha en större osäkerhet på sin roll och gav intryck av att hindras av fler utmaningar. 
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Samtliga pedagoger ansåg det fysiska rummet, plats, tid, förhållningsätt, samt stora 

barngrupper som de största hindren i verksamheten. Grupp B saknade också en 

kontinuerlig evaluering av processerna, som då kunnat var till hjälp för att synliggöra 

svagheter och styrkor.  Dysthe (2003) anser att själva reflektionen och medvetenheten 

hos den vuxna är det som är av betydelse för att den kognitiva utvecklingen ska kunna 

ske. Att det heller inte upplevdes finnas ett klart fokus eller mål att arbeta mot gjorde 

utmaningarna större.  

 

Resultatet visar på en variation bland grupp A och B av vilka möjligheter som gavs till 

barnen för att kunna utöva rörelse i verksamheten. Resultatet visar att förhållningssättet 

hos grupp A innebar att de var medvetna om hinder och utmaningar i verksamheten, 

men genom att planer, mål och metoder går det att anpassa, lägga till rätta och skapa 

möjligheter. Grupp B hade samma medvetenhet om vilka hinder och utmaningar som 

fanns, men var passiva i hur de skulle finna lösningen på olika hinder och använde sig 

inte av planering. 

 

Resultatet visar på en tydlig variation i grupp A och B i hur de får till rörelse i 

verksamheten, vilken betydelse planeringen har för dem och vilka möjligheter det ger 

till barnen för att kunna utöva rörelse. För att förstå varför det finns en så stor variation i 

en och samma verksamhet måste det ses på stukturen av verksamhetens ledning och 

tydlighet i huvudmål. Mycket hänger på att pedagogerna själva tar ansvar och sätter sig 

in i verksamhetens mål (Jerlang m.fl. 2005). Samtidigt är det av stor betydelse att man 

tillsammans i verksamheten arbetar med att göra målen tydliga och skapar rum för 

reflektion, analys och en förståelse för hur målen ska tolkas och med vilka möjliga 

metoder som målen kan uppnås på (Pape 2009). 

 

Ett samspel mellan individer hänvisar till att skapa ett sammanhang för barnen genom 

den vardagliga utvecklingen i verksamheten (Jerlang m.fl. 2005). Att verksamheten 

använder sig av tydliga metoder så som tematiskt arbetssätt gör det enklare för hela 

arbetslaget att gemensamt jobba med att nå målen.  Att lägga störst vikt i processen och 

mindre vikt i resultatet ger även pedagogerna möjligheten att nå målen (Olsson 2014).   

Pedagogernas förhållningssätt speglas i bemötande med varandra samt påverkar barnens 

förhållningssätt gentemot varandra. Det blir viktigt att tillsammans bryta ner målen i 

Läroplanen/Rammeplanen, så det blir reella för den egna verksamheten.  
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Utifrån studien och pedagogernas perspektiv bör det i framtiden arbetas med 

kontinuerlig kompetensutveckling inom förskolor för att säkra det pedagogiska målen i 

verksamheten. Det blir också vitalt att ha tydliga mål som kvalitetssäkras och utvärderas 

för att skapa en tydlighet i verksamheten. Konkreta mål ger trygghet för personal och 

gör det lättare att planera och utvärdera arbetet i förskolan. Rörelselekens betydelse 

tillsammans med pedagogernas inverkan bör prioriteras inom förskolan för att säkra en 

motorisk och social utveckling hos barnen. 

 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har gett svar på undersökningens syfte, men kan ifrågasättas om 

den kunde blivit annorlunda eftersom den kan ha påverkats genom att intervjuerna förde 

till olika följdfrågor. Om studien gjorts genom en observationsstudie tillsammans med 

intervjuerna kunde resultatet blivit annorlunda, men det hade också krävt en studie som 

föregåtts över en längre tid för att få rättvist resultat. Dessutom är det större risk att 

resultatet blivit överdrivet, då vuxna människor har en tendens att överdriva/ bete sig 

annorlunda när de blir observerade. Om en enkätstudie gjorts om samma ämne hade det 

behövt ändra arbetet till en kvantitativ studie. Den studien hade kunnat se närmare på 

hur mycket olika slags rörelselek som användes. Det som var positivt med metoden var 

att många ställde upp på intervjuer och hade en öppenhet för att bli intervjuade i 

efterhand med följdfrågor. Vidare hade det varit spännande att göra ett liknande projekt 

som Bunkefloprojektet, fast då i förskolan. Även att göra samma undersökning på fler 

förskolor hade varit intressant, för att då kunna gemföra resultaten och sätta upp mot 

varandra. Detta hade också krävt mer tid eller fler kollegor.  
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Hela kroppen behövs för att lära  

Ögon kan se och öron kan höra,  

men händerna vet bäst hur det känns att röra.  

Huden vet bäst när någon är nära.  

Hela kroppen behövs för att lära.  

Hjärnan kan tänka och kan förstå,  

men benen vet bäst hur det känns att gå.  

Ryggen vet bäst hur det känns att bära.  

Hela kroppen behövs för att lära.  

Om vi ska lära oss nå´t om vår jord,  

så räcker det inte med bara ord.  

Vi måste få komma det nära.  

Hela kroppen behövs för att lära.  

(Hammar & Johansson, 2008:6) 
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Bilagor 

A 

Intervjuguide  

 

Exempel på följdfrågor 

 Vilka metoder använder ni er av för att utöva rörelselek? 

 Hur integrerar ni rörelseleken i vardagen?  

 Använder ni er av någon slags planering? I sådant fall vad? 

 Hur lägger ni till rätta för rörelseleken? 

 Vika hinder och utmaningar ser du när det gäller rörelselek?  

 Är det någon annan relevant information eller tankar om rörelselek, som du 

skulle vilja dela med mig?  

 


