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Title: Movement activities and health in the preschool settings 

The teachers’ perception of movement activities regarding the curriculum 

 

The purpose of this study is to visualize and understand the teachers' perceptions of the 

concepts of movement activities and health in the preschool. This study will also include the 

parents’ point of view and expectations. The questions of the study are: How do the teachers 

perceive the concepts of movement and health from the curriculum? How are the concepts 

used in the preschool? How do the teachers complement the parents when it comes to their 

children's movement activities? The study was conducted by four interviews with teachers 

working in a preschool south of Stockholm. A survey was also handed out to the parents in 

order to collect data. For the results and analysis, a phenomenografics approach was used to 

find variations in the data. The results show that there are variations in teachers’ perceptions 

about how they work according to the curriculum. The teachers find that they can influence 

their work and that there is big potential in working with movement activities. A potential 

obstacle for this is lack of time, lack of staff or that the group is too big. The teachers gave 

examples of the goals from the curriculum, but far from everyone knew all of them. The 

survey from the parents show that most of them where satisfied with the work in the 

preschool regarding movement activities. The result also show that the most active families 

wanted more challenging activities in the preschool and the less active parents wanted their 

children to spend more time outdoors regardless of the weather.  
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Förord 

 

Jag vill först och främst tacka alla pedagoger och vårdnadshavare som har ställt upp med att 

svara på mina intervjuer och enkäter. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra 

studien. Jag vill även tacka mina nära och kära, som har stöttat mig längs vägen. Stort tack till 

Karin och Marit som har hjälp mig igenom texten. TACK!  
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1. Inledning och problemområde 

 

I den här uppsatsen kommer ni att få läsa om en undersökning, där jag ska synliggöra 

pedagogernas uppfattningar angående begreppen rörelse och hälsa med hjälp av 

fenomenografin. Hur kompletterar pedagogerna vårdnadshavarna när det kommer till barnens 

rörelse. Jag undersöker även vårdnadshavarnas uppfattningar om begreppen rörelse och hälsa. 

Pedagogerna i uppsatsen har blivit intervjuade och vårdnadshavarna har fyllt i en enkät för att 

få fram hur aktiva deras barn är på fritiden. 

 

Rörelse, fysisk aktivitet och hälsa är ämnen som debatteras runt om i samhället. Schäfer 

Elinder & Faskunger (2006, s. 65) tar upp att barn rör sig mindre idag och blir alltmer 

stillasittandes. Det är något som även forskaren Daniel Berglind (Kropp & själ, 2017) har 

undersökt. Han anser att det inte bara är förskolan som bär ansvaret för att barnen ska hålla 

sig aktiva utan det största ansvaret ligger hos vårdnadshavarna. I Berglind studie undersökte 

han 4-åriga barns fysiska aktivitet och det visade att barnen rörde sig mer i förskolan än 

hemma. Barn vistas större delen av dagen på förskolan och det är bra om pedagogerna ger 

barnen möjligheter att vara fysiskt aktiva. Maria Wikland (2012) menar att redan vid födseln 

är rörelse en stor del av barnets liv och när de kommer till förskolan är rörelsen ännu viktigare 

för det är i förskoleåldern som rörelseförmågan utvecklas som bäst. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket 1998 reviderad 2016) finns det en del strävansmål som berör barns rörelse och 

motoriska utveckling. Ett av de målen är att förskolan ska:  

 

”sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (Skolverket 1998 reviderad 2016, s. 9).  

 

Riksidrottsförbundet (2009) påpekar att barn som rör sig redan i barndomen blir friskare och 

mer fysiskt aktiva som vuxna. Ingegerd Ericsson (2003) menar att barn bör vara fysisk aktiva 

minst 60 minuter varje dag, det behöver inte betyda hård träning utan det kan handla om att 

barnen höjer pulsen lite i leken. Genom att införa mer fysisk aktivitet leder det senare till 

förbättrad koncentration och inlärningsförmågan ökar hos barnen. Leken är en stor del i 

barnens liv och det är där förskolan och vårdnadshavarna kan få dem att vara fysiskt aktiva 
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som i sin tur leder till en god hälsa. Det jag vill med den här uppsatsen är att synliggöra 

rörelsen och hälsans betydelse för pedagoger och vårdnadshavare.  

2. Bakgrund 

 

I det här avsnittet ges det en bakgrund till studien utifrån förskolans läroplan.  

 

Riksidrottsförbundet tar upp att barn som rör sig under barndomen blir friskare och mer 

fysiskt aktiva som vuxna. I en debattartikel skriver Björn Eriksson (2017) att de barn som 

rörde sig minst i hela Norden var svenska barn om man tittade på antal idrottslektioner i 

skolan. Detta betyder att inte ens vart fjärde barn i skolan når rekommendationerna av rörelse. 

Rekommendationen är att barn bör vara aktiva 60 minuter per dag för att få sitt dagsbehov av 

rörelse. Det pekar även på alla fördelar med fysisk aktivitet och den listan kan göras lång. 

 

2.1 Förskolans läroplan 

 

Förskolan fick sin första läroplan år 1998. I den beskrivs de olika strävansmål som berör 

barns motorik och rörelse. Strävansmål är mål som förskolan ska försöka uppnå, det är ingen 

bedömning utan pedagogerna ska arbeta mot målen. De ska sträva efter att målen uppfylls. 

Målen i läroplanen kan tolkas på flera sätt, gäller att arbetslaget är eniga om hur målen ska 

tolkas. 

 

I förskolans läroplan (skolverket 1998 reviderad 2016) står det att verksamheten ska stimulera 

varje barns utveckling och lärande. Barnens utveckling ska stimuleras på ett lustfyllt sätt som 

leder till ett livslångt lärande och miljön ska locka till lek och rörelse. Största ansvaret ligger 

hos förskolläraren som ska lägga grunden till att barnen får de kunskaper och färdigheter som 

behövs. Förskolläraren tillsammans med de andra pedagogerna i verksamheten hjälper barnen 

att öva på att samarbeta, kommunicera och utveckla sin motorik genom fysisk aktivitet. Två 

mål som förskolan ska sträva efter som berör barns rörelse och hälsa är att varje barn:  
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”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 1998 

reviderad 2016, s. 9). 

”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama” (Skolverket 1998 reviderad 2016, s. 10). 

 

Förskolan ska stötta barnen så att de utvecklar en positiv bild om sig själva som lärande och 

skapande individer (Skolverket 1998 reviderad 2016, s.11). De ska även hjälpa barnen på 

olika att tro på sin egen förmåga så att de sedan kan tänka själva, röra sig och lära sig. Barnen 

ska även få den stimulans och stöd de behöver i sin motoriska utveckling. De ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter både ute och inne för att ge utrymme till deras egen fantasi, kreativitet 

i leken och i lärandet. Det krävs även att barnen blir erbjudna en bra miljö och att det finns en 

bra balans mellan vila och aktivitet. Enligt Skolverket (1998 reviderad 2016, s. 13) ska 

förskolan komplettera hemmet genom att ge barnen goda förutsättningar där de utvecklas så 

mycket som möjligt. Det behöver finnas ett nära samarbete mellan hem och förskola för att 

kunna skapa ett gott och ömsesidigt förtroende. Pedagogerna behöver vara tydliga i sin 

kommunikation till vårdnadshavarna och visa på att de är kompetenta när det gäller arbetet 

med barnens rörelse på förskolan. De måste kunna ge ett sådant förtroende så att 

vårdnadshavarna litar på dem. Det kan vara svårt att tillgodose alla vårdnadshavarnas 

önskemål. Det gäller att förskolan är tydlig med vilka mål och innehåll som finns, så att ett 

gott samarbete mellan hem och förskola kan skapas.  

 

3.  Begreppsförklaringar 

 

3.1 Rörelse  

 

Grindberg & Langlo- Jagtøien (2000, s. 15) menar att rörelse har olika benämningar som till 

exempel sport, idrott, gymnastik, kroppsövning, fysisk fostran och fysisk aktivitet. Schäfer 

Elinder & Faskunger (2006, s. 8) menar att definitionen av fysisk aktivitet innebär alla olika 

typer av rörelser som ger ökad energiomsättning. Genom att aktivera sig genom fysiska 

aktiviteter förbättrar det vår hälsa utan att göra någon skada. De menar även att det ökar vår 
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livslängd om vi håller oss igång med hjälp av hälsosamma rörelser. Osnes, Skaug & Eid 

Kaarby (2012, ss. 87–88) jämför fysisk aktivitet med hur de beskriver kroppslig lek i sin bok 

Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. De menar att lek inte alltid är under fysisk aktivitet och 

det är barnen själva som bestämmer om aktiviteten är lek. För att det ska bli en fysisk aktivitet 

beror helt på situationen, om barnen springer upp och ner för en kulle skulle barnen själva 

säga att de leker medan vi vuxna skulle säga att de utövar fysisk aktivitet. Jag har valt att 

använda mig av begreppet rörelse när det kommer till fysisk aktivitet på förskolan. 

 

3.2 Hälsa 

 

Schäfer Elinder & Faskunger (2006, s. 10) refererar till världshälsoorganisationens (WHO) 

definition av hälsa från 1948:  

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO 1948). 

 

De menar att hälsa är en rättighet för alla individer oavsett funktionsnedsättning, religion eller 

politik. Definitionen om hälsa har kritiserats för att ingen kan uppnå fullständigt 

välbefinnande. Vid Ottawakonferensen 1986, ändrades definitionen av hälsa: 

 

”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt 

koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga” 

(WHO 1948). 

 

Det är något som pedagogerna i förskolan kan tolka fritt och ett välmående är något som de 

strävar efter att nå precis som det står i förskolans läroplan (Skolverket 1998 reviderad 2016, 

s. 9). Jag kommer att synliggöra pedagogernas uppfattningar om begreppet hälsa i förskolan 

och hur de resonerar kring ämnet.  
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3.3 Motorik 

 

Ordet motorik betyder rörelsemönster eller rörelseförmåga. Osnes, Skaug & Eid Kaarby 

(2012, s. 98) beskriver att det handlar om ett samspel mellan kroppens muskler och nerver. 

Motorik kan delas in i två delar, grovmotorik respektive finmotorik. Sigmundsson & Pedersen 

(2004, s. 20) beskriver att grovmotorik innebär de större rörelser som engagerar större delar 

av kroppen till exempel springa, hoppa eller krypa. Finmotorik är mer exakta rörelser till 

exempel plocka saker med tummen och pekfingret så kallade pincettgreppet, lägga pussel, trä 

pärlor på tråd eller liknande. Både grov och finmotoriken utvecklas separat men i vissa fall 

krävs en koordination av båda två. 

 

3.4 Motorisk utveckling och lärande 

 

Grindberg & Langlo- Jagtøien (2000, s. 31) refererar till Annerstedt (1988) där motorisk 

utveckling handlar om rörelse och förflyttning med kroppen. När barnet gradvis klarar olika 

färdigheter till exempel åla, krypa eller stå förändras motoriken hos barnet. Sigmundsson & 

Pedersen (2004) skriver att motorisk utveckling handlar om en process, där barnen går 

igenom olika utvecklingsstadier från att till exempel åla till att sedan kunna krypa. De menar 

att det är vanligast att titta på motorisk utveckling under de första levnadsåren. Ericsson 

(2003) menar att man kan se på den motoriska utvecklingen som en livslång process. Genom 

rörelse anser Grindberg & Langlo- Jagtøien (2000, s. 63) att barnen utvecklas i sin motorik så 

att de får självuppfattning om sin egen kropp men även om andras. Det är en viktig 

förutsättning när inlärning av begrepp och färdigheter sker. 

 

4. Tidigare forskning 

 

Inom rörelse och hälsa finns det både medicinska och samhällsvetenskapliga undersökningar. 

Uppsatsen kommer att fokusera mest på de samhällsvetenskapliga undersökningarna, men 

ibland påverkas den av de medicinska. För att förskolan ska arbeta utifrån läroplanens 

strävansmål och även kunna komplettera hemmet behöver pedagogerna ha en förkunskap om 
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barnens motoriska utveckling och individanpassa verksamheten efter barnens behov. Här 

nedan kommer det förklaringar på vad rörelse handlar om och varför det är bra för hälsan, 

samt vad den motoriska förmågan innebär, hur man kan arbeta lustfyllt och skapa en glädje 

hos barnen. Det tas även upp vad tidigare forskning har kommit fram till.  

 

4.1 Viktiga rörelsen för barnet och lekens betydelse 

 

Osnes, Skaug & Eid Kaarby (2012, s. 98) beskriver att motorik har med rörelse att göra. De 

menar att det handlar om ett sampel mellan nerv och muskel. När samspelet mellan kroppens 

olika delar får kontakt sker det en rörelse. Vidare menar de (2012, s. 95) att under barnens 

rörelse sätts många delar i kroppen igång, bland annat de fysiska egenskaperna som styrka, 

uthållighet och rörlighet. Vidare menar de att barnen ska få möjligheter till variation av lekar 

och olika miljöer där de får bra stimulans i sin motorik. Barnen behöver få öva sin 

koordination med att till exempel gå balansgång, öva sitt öga till fot koordination genom att 

spela fotboll med mera. Det som utgör rörelse på förskolan är när barnen leker, där 

aktivitetsmönstret i leken förändras spontant och även intensiv lek utan att barnen förstår att 

de är fysisk aktiva.  

 

Ericsson (2003) menar att pedagogerna i förskolan behöver delta mer i barnens lekar där de 

blir positivt uppmuntrade till rörelse. Hon menar att barn utforskar sin kropp och vill gärna 

utmana sig själva på olika sätt genom att leta utmaningar. Det är bra att pedagogerna finns 

tillgängliga för att bekräfta barnen och utmana dem vidare i sina rörelser. Hon menar vidare 

att pedagogerna behöver ge barnen den tid som behövs när de kanske hittar utmaningar på väg 

till skogen eller på promenaden. Det kan handla om att balansera på trottoarkanten, klättra 

över en stock i skogen och så vidare. Vidare menar hon att det ska finnas tillåtande miljöer 

där barnen får vara fysiskt aktiva och möjligheter till att använda hela sin kropp.  

 

Osnes, Skaug & Eid Kaarby (2012, s. 124) menar att barnen lär sig olika rörelser genom 

leken. I den får de möjligheter att lära känna sin kropp och utforska de motoriska 

upplevelserna. Genom leken får barnen möjlighet att utföra olika slags rörelser. Det gäller för 

förskolan att skapa utrymme, tid, bra villkor för lek och fysisk aktivitet för alla barn oavsett 
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ålder, förutsättningar, kön och etnicitet. Vissa lekar kan uppfattas som stökiga och att 

ljudnivån blir hög, det gäller för pedagogerna att omstrukturera leken till en bra nivå. 

 

Turner, Johnson, Slater & Chaloupka (2014) gjorde en studie i Chicago där syfte med 

undersökningen var att ta reda på hur mycket planerad fysisk aktivitet det fanns på 

grundskolorna. På 74 % av skolorna var det vanligaste 20 minuter per dag. Det 

rekommenderas 60 minuter fysisk aktivitet för barn och unga. Studien visade att elever som 

var aktiva i och efter skolan mådde betydligt bättre, hade hälsosammare vikt och att närvaron 

i skolan ökade. Genom att vara aktiv 60 minuter dagligen, hjälper det eleverna att fortsatt vara 

aktiva under hela sin livstid. Det är något som även statens folkhälsoinstitut rekommenderar 

för varje barn (Faskunger, 2008). De menar på att aktiviteterna bör innehålla både måttliga 

och hårda pulshöjande inslag som är fördelat under en hel dag.  

 

4.2 Stimuli, skapa självkänsla och positiv inställning 

 

Wilke, Opdenakker, Kremers & Gubbels (2013) menar att rörelse är viktig för att barnen ska 

utveckla sin självkänsla och de sociala kontakterna. Genom att uppmuntra barn till rörelse 

hjälper det att utveckla deras motoriska färdigheter. De är eniga om att barn behöver få rörelse 

tidigt för att inte få problem senare i livet. Förskolan behöver främja barnen till 

rörelseaktiviteter tidigt för ett livslångt lärande och välbefinnande.  

 

Faskunger & Sjöblom (2017, s. 69) är båda överens om att positiva rörelseupplevelser och 

allsidiga rörelseaktiviteter främjar den motoriska förmågan hos barn. Barn som inte deltar 

regelbundet i fysiska aktiviteter uppnår inte motoriska kompetensen fullt ut och det kan skapa 

sämre förutsättningar för hållbar fysik senare i livet. Det är något som även Grindberg & 

Langlo- Jagtøien (2000, s. 22) tar upp. När barn inte får positiva upplevelser från 

rörelseaktiviteter under deras uppväxt kan de få svårare att delta i sociala aktiviteter. Barn och 

unga behöver få en positiv bild av rörelse, det skapar förutsättningar till en aktiv och 

hälsosammare livsstil. Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000, s. 16) menar att med hjälp av 

rörelseaktiviteter utvecklar barnen sin kompetens och sin tro på sig själv. Det handlar om att 
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barnen kan använda kroppen på ett avslappnat sätt vilket ger tillit till den egna kroppen. 

Pedagogerna i förskolan behöver iaktta om barnen har svårt med någon speciell rörelse och 

sedan arbeta vidare med rörelsen på ett lustfyllt sätt.  

 

Sigmundsson & Pedersen (2004, s. 77) menar att en orsak till att barnen får motoriska 

problem kan bero på bristande stimuli. De tar upp att barn som får mycket stimulans 

påskyndar utvecklingen. Därför behöver de vuxna stimulera barnen så att barnen utvecklar en 

god motorik där de förbättrar sin självkänsla. De menar att barn som har motoriska problem 

kan uteslutas i leken vilket kan leda till att de även hämmas inom andra områden. 

Sigmundsson & Pedersen (2004, s. 20) skriver att när motoriska problem studeras jämförs de 

med personer som inte har några problem.  

 

4.3 Tillgång till rörelse 

 

Faskunger (2008) menar att barnen behöver få tillgång till regelbundna rörelseaktiviteter. Det 

har betydelse för barnens nuvarande hälsa och spelar en stor roll för deras hälsa senare i livet. 

Wilke et al. (2013) refererar till Sallis & Nader (1988) att enligt den sociala inlärningsteorin 

börjar barn tidigt att observera och imitera vårdnadshavarnas beteende och familjevanor. Barn 

gör som vi vuxna gör. Barnens vistelsetid har ökat på förskolorna vilket gör att pedagogerna i 

högre grad blir barnens förebild. I deras undersökning i Holland var miljön den största faktorn 

till att barnen skulle röra sig fritt, men även att ingen av pedagogerna tog på sig ansvaret för 

barnens rörelsebehov. Ute ville pedagogerna prata med varandra och förstod inte att barnen 

behövde uppmuntran för att de redan var fysisk aktiva. Wilke et al. (2013) påtalar att 

riktlinjerna för rörelseaktivitet för barn mellan ett till tre år är att de ska vara fysiskt aktiva 

minst tre timmar om dagen. Då pedagogerna saknade kunskap om vad rörelse innebar för 

barnen, blev utbildning en möjlighet att införliva rörelseaktiviteter i den dagliga 

verksamheten.  

 

4.4 Vad behöver pedagoger kunna? 
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Grindberg & Langlo- Jagtøien (2000) anser att pedagogerna i förskolan ska arbeta aktiv med 

fysiska utmaningar för barnen. Genom att undervisa i kroppsövning kan de sedan se vilka 

behov hos barnen som blir tillgodosedda. Vidare menar de att barnen ska få en positiv bild av 

att vara fysiskt aktiva varje dag. Det krävs att pedagogerna har kunskaper om ”barns fysiska 

utveckling och växande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnens betydelse för rörelse och 

integrering av sinnena och lärande” (Grindberg & Langlo- Jagtøien 2000, s. 21). 

 

Ericsson (2003) menar att grovmotoriken förbättras med rörelseaktivitet och att det är viktigt 

att ha en positiv inställning. Ökad motorisk träning, såsom balans och koordinationsförmåga 

ger positiv effekt på barns inlärningsförmåga och på så sätt ökas deras skolpresentationer. För 

att det ska ge effekt hos barnen, behöver de börja tidigt med rörelseaktiviteter. 

 

Osnes, Skaug & Eid Kaarby (2012, s. 28) menar att när pedagoger tittar på motoriken hos 

barn, koncentrerar de sig oftast på deras svårigheter. Det kan bli att barnet uppfattar sig själv 

som misslyckad om utmaningen blir för svår och uppleva att rörelseaktiviteten blir för tjatig 

eller jobbig. Istället ska pedagogerna rikta in sig på vad barnet redan kan och hitta nya 

övningar där man främjar nya rörelser för barnet på ett lustfyllt sätt. När barnet känner glädje 

och lust kan de skapa nya möjligheter till att utforska kroppens olika rörelser. 

 

Ericson (2003, s. 302) har genomfört en studie av barnens grovmotoriska status i förskolan. 

För att få fram statusen på motoriken hos barnen utgick man från ett observationsschema som 

kallades för MUGI- Motorisk- Utveckling som Grund för Inlärning. Med hjälp av MUGI 

kunde barnens motorik avläsas och man kunde ta reda på vilka barn som behövde extra 

motorisk träning. Genom att kartlägga motoriken hos barnen vid skolstarten kunde 

specialpedagoger hjälpa till som stöd vid tidigt stadium för att undvika att svårigheterna hos 

barnen skulle bli för stora.  

 

Ericson (2003, ss. 302–303, 307) var även med och startade ett projekt för att inta en 

hälsofrämjande livsstil där skolan förlängdes med en rörelselektion varje dag. Resultaten av 

forskningen visar att barn som utövar rörelseaktiviteter får bättre koncentration, men även att 

inlärningsförmågan ökar. Genom att utöva någon form av fysisk aktivitet eller motorisk 

träning ges bra verktyg för att barnen senare ska kunna träna på att räkna eller skriva. 
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5.  Teoretiska utgångspunkter 

 

5.1 Fenomenografi  

 

Uppsatsen utgår från ett fenomenografiskt perspektiv. Patel & Davidson (2011, ss. 32–33) 

beskriver fenomenografi som att man har ett intresse av att beskriva och analysera hur 

människor tänker kring ett fenomen. På ett liknade sätt beskriver även Staffan Larsson (1986, 

s. 13) fenomenografin, att den har sin grund i att beskriva hur fenomen uppfattas av 

människor. Marton & Booth (2000, s. 147) menar att det kan beskrivas som ett arbetssätt som 

innebär att man är intresserad av hur ett visst fenomen uppfattas av oss människor och hur vi 

sedan uppfattar vår omvärld. Patel & Davidson (2011, s. 32) skriver att det centrala inom 

fenomenografin är uppfattning, där forskaren vill få en uppfattning av fenomenet. Marton & 

Booth (2000, s. 153) menar att fenomenografer fokuserar på olika sätt när de vill studera 

andras erfarenheter för att få fram hur fenomenet uppfattas av människor genom att till 

exempel studera skillnader och variationer. Genom att inta ett fenomenografiskt perspektiv i 

uppsatsen kan jag få fram uppfattningar om hur pedagogerna tänker kring arbetet med rörelse 

och hälsa på förskolan. Det kan handla om intervjuer, observationer eller enkäter. Larsson 

(1986, ss. 12–13) beskriver att det finns en skillnad på hur något är och hur något kan vara. 

Skillnaderna kan uppfattas olika utifrån Martons två olika perspektiv: 

1) Första ordningens perspektiv kännetecknar faktabaserad kunskap om hur något är och 

hur det kan ses utifrån. 

2) Andra ordningens perspektiv beskriver istället hur någon uppfattar något utifrån sina 

egna föreställningar och erfarenheter genom att förklara hur människor uppfattar saker 

och ting i sin omvärld.  

Studien kommer vara inriktad på andra ordningens perspektiv, hur någon upplever något. I det 

här fallet är det pedagogernas uppfattningar jag vill undersöka, men även hur 

vårdnadshavarna uppfattar begreppen. För att få fram vårdnadshavarnas uppfattningar 

kommer de att få svara på en enkät. Genom att observera svaren från intervjuerna och 

enkäterna bildas det variationer av uppfattningar angående fenomenet rörelse och hälsa från 

pedagogerna och vårdnadshavarna. 
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6. Syfte och frågeställning 

 

6.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att synliggöra och förstå pedagogernas uppfattningar om begreppen 

rörelse och hälsa i förskolan. Studien kommer att belysa hur pedagogerna uppfattar och tolkar 

begreppen ur förskolans läroplan och hur de kommer till användning. Jag vill få fram hur 

förskolan kompletterar vårdnadshavarna när det kommer till barnens rörelse och hälsa. Med 

hjälp av enkäter kan jag få fram vårdnadshavarnas uppfattningar kring begreppen och vad de 

betyder för dem. 

 

6.2 Frågeställningar 

 

• Hur uppfattar pedagogerna begreppen rörelse och hälsa i förskolans läroplan? 

• Hur kommer begreppen till användning i förskolan? 

• Hur kompletterar pedagogerna vårdnadshavarna när det kommer till barnens rörelse? 

 

7.  Metod 

 

I det här avsnittet beskrivs vilka undersökningsmetoder som använts i studien, urval som har 

gjorts, datainsamlingar, genomförande, bearbetning av material samt etiska överväganden.  

 

7.1 Val av metod  

 

För att få svar på frågeställningarna har jag använt mig av en fallstudie. Med fallstudier menar 

Patel och Davidson (2011, s. 56) att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp. En 

grupp kan betyda flera individer, situationer eller organisationer. Gruppen i den här studien 
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består av fyra pedagoger från fyra olika avdelningar på en förskola. Vidare menar Patel & 

Davidson (2011, ss. 56–57) att när man utgår från fallstudier ska man försöka ha ett 

helhetsperspektiv och samla in så mycket information av olika former för att ge en så fyllig 

bild och i det här fallet blir det pedagogernas uppfattningar. Med pedagoger menas både 

förskollärare och barnskötare, det är pedagogerna som representerar förskolan i studien. För 

att samla in information av olika slag har jag valt att använda mig av intervjuer och enkäter 

för att fylla ut bilden. Med olika former i den här studien menas både enkäter och intervjuer.  

 

7.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Fenomenografin utgår från öppna kvalitativa intervjuer för att på så sätt försöka förstå 

pedagogernas uppfattning av fenomenet. Eftersom det är pedagogernas uppfattning om 

begreppen som ska belysas är denna ansats relevant för studien. Patel & Davidson (2011) 

menar att en kvalitativ intervju innebär att frågorna är öppna och det ska finnas en möjlighet 

att svara på dem med egna ord. Genom intervjun kan man hitta och identifiera egenskaper hos 

något. Under en kvalitativ intervju är båda medskapare av ett samtal, man kan därför inte veta 

svaret på frågan innan. Jag anser att valet med intervjuer ger den mest effektiva metoden för 

att få fram pedagogernas uppfattningar kring begreppen rörelse och hälsa. Genom 

intervjuerna kan jag även få fram hur de uppfattar sitt eget arbete kring begreppen. 

  

7.3 Kvantitativa enkäter 

 

De enkäter som vårdnadshavarna har besvarat är kvantitativa, där vårdnadshavarna har fått 

svara på frågor som berör barnens rörelse på fritiden. Patel & Davidson (2011) menar att med 

kvantitativa metoder kan det innebära att man är intresserad av fenomenens förekomst och 

man vill jämföra antal statistiskt. Då undersökningen ska nå ut till en större grupp blir det 

lättast att använda den här metoden för att undersöka hur mycket och hur många av barnen 

som rör sig på fritiden. Enkäter har jag valt för att undersöka hur vårdnadshavarna tänker 

kring begreppen, men även hur rörelsen kommer in hos barnen på fritiden om det gör någon 

skillnad om vårdnadshavarna själva är aktiva eller inte. 
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7.4 Urval  

 

I studien har det genomförts fyra intervjuer med både förskollärare och barnskötare på en 

förskola som ligger i en söderförort till Stockholm. Två av dem arbetar med åldrarna tre till 

sex år. Tredje med åldrarna två till sex år och den fjärde pedagogen arbetar med de yngre 

barnen i åldrarna ett till tre år. Större majoriteten av de pedagoger som intervjuas arbetar med 

de äldre barnen, där barnen eventuellt har kommit längre i sin motoriska utveckling och kan 

ha lättare med olika fysiska aktiviteter. Eftersom studien handlar om förskolan, behöver den 

även undersöka hur pedagoger som arbetar med de yngre barnen utifrån perspektivet rörelse 

och hälsa. Enkäterna delades ut till vårdnadshavarna på de avdelningar som 

intervjupersonerna arbetade på. Det var fyra avdelningar där 78 barn vistades. 43 av 78 

svarade på enkäten. Detta underlag gör att man kan bilda sig en liten uppfattning om barnens 

rörelse på fritiden. 

 

7.5 Genomförande  

 

Undersökningen utgår från två olika metoder för att samla in information. Det är kvalitativa 

intervjuer med pedagoger och kvantitativa enkäter från vårdnadshavarna. Genom att använda 

kvalitativa intervjuer som ett tillvägagångssätt, kan man få en inblick i hur pedagogerna 

tänker kring rörelse och hälsa. Med hjälp av kvalitativa intervjuer får vi reda på vilka 

kunskaper pedagogerna har inom ämnet, men även hur de resonerar om deras arbetssätt. De 

kvalitativa intervjuerna innebär att frågorna är bestämda, men att följdfrågorna kan förändras 

beroende på vilka svar som ges. Genom att använda en kvalitativ metod får pedagogerna 

chans att svara med egna tankar utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter. 

 

Jag valde att intervjua pedagoger som jag känner sedan innan, för att pedagogerna skulle 

känna en trygghet i att svara på frågorna även fast det blir en speciell situation. Intervjuerna 

anpassades efter pedagogernas arbetstider och genomfördes i ett rum som låg avskilt från 

avdelningarna på förskolan. På några intervjuer kom det in andra vuxna, som behövde 

material som fanns i just det rummet, en annan nackdel var att rummet var lyhört, då andra 

pedagoger pratade utanför, det störde intervjupersonen som hade svårt att koncentrera sig på 

frågorna. Under intervjuerna valde jag att spela in med hjälp av mobiltelefon. Jag upplevde att 

pedagogerna blev mer spända med vetskapen av att jag skulle spela in dem även om att de 
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hade gett mig deras samtycke. Nackdelen med att spela in kan vara att pedagogerna inte 

känner sig bekväma och samtalar inte på ett avslappnat sätt. Det märktes tydligt när jag valde 

att stänga av mobiltelefonen lite tidigare, då började pedagogen prata mer avslappnat och 

spontant. Vilket kan ha påverkat tidigare svar på frågorna.  

 

För att undersöka hur hemmet gör med deras barns rörelsebehov valde jag att skicka ut 

enkäter till vårdnadshavarna. Enkäter används för att nå ut till en större grupp. Jag vill 

undersöka vad vårdnadshavarna tänker kring begreppen rörelse och hälsa. Enkäten ställer 

frågor som berör barnens rörelse på fritiden. Hade jag kunnat använda mig av observationer? 

Om jag hade utgått från observationer hade jag inte kunnat använda mig av fenomenografin 

eftersom den beskriver uppfattningar. Därför valdes observationer bort. 

 

7.6 Bearbetning  

 

Studien omfattar ett litet antal personer från förskolan, där man försöker undersöka 

fenomenen djupare med hjälp av kvalitativa intervjuer. Jag valde att spela in varje intervju 

med hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna lyssnade jag sedan på flera gånger ifall jag hade 

missat något vid transkriberingen. Efteråt transkriberades intervjuernas svar, där de sorterades 

och kategoriserades för att finna olika mönster. Genom att välja pedagoger med olika 

erfarenheter ger det möjlighet att komma åt bredden om deras uppfattningar i arbetet med 

rörelse och hälsa på förskolan. Det finns olika steg som man kan utgå ifrån när man behandlar 

datainsamlingen för att få en lättare överblick. Patel & Davidsson (2011, ss. 123–125) skriver 

om hur man kan bearbeta sitt material. Genom att dela upp datainsamlingen i olika delar, där 

centrala ord kategoriseras, kan man på så sätt få syn på pedagogernas tankemönster. 

Intervjuernas svar kommer att jämföras med varandra för att bilda en uppfattning om vad 

pedagogerna kan om ämnet och hur de arbetar på förskolan. Det har indelats i sju olika 

kategorier. Dessa är rörelsens betydelse, skapa glädje och lust, lärandet i rörelsen, förhållande 

till läroplanen, pedagogernas arbetssätt och möjligheter till rörelse. Materialet sorterades till 

olika högar för att sedan jämföras mot varandra. En hög har handlat om hur många utav 

barnen som går på olika rörelseaktiviteter på fritiden, samma hög har även sorteras ytterligare 

för att se om det är någon skillnad om deras vårdnadshavare själva idrottar eller inte. För att 

finna olika mönster och variationer har enkäterna sorterats för att se om vistelsetiden på 

förskolan har haft någon betydelse.  
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7.7 Etiska överväganden 

  

Som forskare har man ett vetenskapligt ansvar. Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 

huvudkrav för en forskare att förhålla sig till när hen genomför en studie. Det är 

grundläggande för forskningen om det skulle uppstå en konflikt. Forskaren behöver informera 

berörda om dessa krav innan studien genomförs. Första kravet är informationskravet som 

innebär att forskaren ska informera syftet med studien för berörda i stora drag. Deltagarna ska 

få en god förståelse om vad som kommer att ske till exempel vid en intervju. De berörda ska 

även bli informerade om att det är helt frivilligt att delta i studien. Samtyckeskravet är andra 

kravet där forskaren får sitt samtycke muntligt eller genom underskrifter från deltagarna. 

Forskaren ska även informera berörda att de har rätt till att avbryta sin medverkan när de vill 

och att allt är frivilligt. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att forskaren 

har skyldighet att skydda deltagarnas personuppgifter och identitet i studien. Till sist kommer 

nyttjandekravet och det innebär att uppgifterna forskaren får in endast används till denna 

studie. Annika Löfdahl (2014, s. 36) skriver att innan man kontaktar berörda, så är det stor 

vikt att meddela förskolechefen om studien. Jag kontaktade förskolechefen för att få ett 

samtycke. Informationsbrev om samtycke skickades även ut till berörda, där de fick veta 

syftet med undersökningen och även bli informerade om att det är frivilligt att ställa upp i 

studien. Brevet kommer att lämnas ut tillsammans med enkäterna som skickas iväg till 

vårdnadshavarna. Pedagogerna får läsa brevet några dagar innan intervjuerna ska hållas, så att 

de får betänketid om de vill delta eller inte. Innan intervjun blir informanterna påminda om att 

det är frivilligt att delta i studien. För att anonymisera pedagogerna har jag valt att benämna 

de som pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3 samt pedagog 4. 

 

7.9 Reliabilitet och validitet 

 

Patel och Davidson (2011, ss. 101–103) menar att det finns två saker att tänka på vid 

insamlandet att data. Det handlar om undersökningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

innebär att sättet som undersökningen är gjord på är tillförlitlig, att den är repeterbar och 

tillgänglig. Validitet innebär att frågorna ger svar på det man vill undersöka. Har man en god 

validitet menas att undersökningen stämmer överens med det faktiska innehåll som 
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undersökningen har för avsikt att undersöka. Tanken med att ha både enkäter och intervjuer 

har varit för att få så bred och tydlig bild på hur förskolan uppfattar arbetet med rörelse. Jag 

anser att undersökningen har en god validitet där jag har fått fram pedagogernas uppfattningar 

om begreppen rörelse och hälsa i förskolan. Jag har även återkopplat till pedagogerna genom 

att fråga om jag har uppfattat hen rätt. För att få en god reliabilitet har alla intervjuer spelats in 

och transkriberats direkt efter intervjun. Där har jag kunnat gå tillbaka och lyssna för att 

försäkra att jag uppfattat pedagogerna rätt. Jag har även skickat transkriberingen till 

pedagogerna, för att se om vi har uppfattat frågorna på samma sätt. Sven Hartman (2003, s. 

45) skriver att det informanten berättar beror på vilka intressen man har till sammanhanget. 

Studien är gjord efter fyra pedagogers uppfattningar och det ska man ha i åtanke för att det är 

ett litet underlag och att deras personliga intressen kan påverka svaren.  

 

8.  Resultat och analys 

 

Studien utgår från andra ordningens perspektiv vilket innebär att jag vill undersöka 

pedagogernas uppfattningar hur de ser på begreppen om barnens rörelse och hälsa. Jag vill 

även undersöka hur vårdnadshavarna uppfattar samarbetet med förskolan när det kommer till 

barnens rörelsebehov. Studien utgår från fenomenografin, genom kvalitativa intervjuer av 

pedagogerna där verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och det finns ingen absolut 

sanning. Jag har genom min studie gjort ett försök till att synliggöra pedagogernas olika 

uppfattningar, hur varje individ lever och tolkar sin livsvärld. För att det inte ska bli en 

upprepning kommer pedagogernas svar lyftas fram och sedan kommer koppla det mest 

relevanta till tidigare forskning. Jag kommer även utgå från de underrubriker jag har funnit i 

pedagogernas svar. Dessa rubriker är; Rörelsens betydelse, Skapa glädje och lust, Lärandet i 

rörelsen, Förhållande till läroplanen, Pedagogernas arbetssätt, Möjligheter till rörelse och 

Barnens utveckling. 

 

8.1 Sammanställning av enkäterna  
 

Det visade att majoriteten av vårdnadshavarna motionerar själva och att det kanske är grunden 

till att även deras barn går på aktiviteter på fritiden. Av 43 barn till svarade vårdnadshavare 

var det 24 barn som utövade olika aktiviteter på fritiden. Dessa var bland annat: 
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Gymnastik        4 barn 

Dans     4 barn 

Bamsegympa    2 barn 

Fotboll              3 barn 

Simskola     8 barn  

Boll och lek      2 barn 

Parkour     1 barn 

Aktiviteterna genomfördes en till två gånger i veckan. 

 

15 barn till idrottade vårdnadshavare går inte på någon aktivitet på fritiden. Det kan bero på 

många olika faktorer. Tidsbristen är stor faktor som gör att barnen inte hinner med aktiviteter 

på fritiden, då de tillbringar större delen av tiden på förskolan. En annan faktor anser de att 

barnen är för små för att gå på aktiviteter. Sen finns det en faktor där de tycker att barnen får 

gott om fysiska aktiviteter på förskolan. Enkätsvaren visade på stor variation angående 

barnens vistelsetid på förskolan. De barn som utövar aktiviteter på fritiden tillbringar i snitt 

mer tid på förskolan. Deras (12 barn) tider varierade mellan 30–45 timmar i veckan.  

 

8.2 Kan förskolan göra något mer för att komplettera ert barns rörelsebehov? 

 

Vårdnadshavarna fick svara på frågan om de tycker att förskolan kompletterar deras barns 

rörelsebehov och vad som kunde tilläggas. De flesta var väldigt nöjda och de som var mindre 

nöjda tyckte att förskolan kunde lägga till: 

”Mer Mini-Röris” 

”Något mer än fri lek på gården” 

”Mer ordnade aktiviteter” 

”Mer uteaktiviteter” 

”Vill att de ska vara ute mer och gå på utflykter” 

”Ge mer info om vad de gör och hur vi hemma kan komplettera det” 

”Vara ute oftare vid dåligt väder och vända det dåliga till något kul och lekfullt”  
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”Om barnen fryser är ju rörelse toppen!” 

    (Citat från vårdnadshavarna). 

 

De vårdnadshavare till barnen som inte utövade aktiviteter på fritiden är relativt nöjda med 

förskolans arbete med barnens rörelsebehov. Det förskolan kunde gör mer var: 

”Informera hur vårdnadshavarna kan arbeta med barnets rörelsebehov hemma” 

”Ha mer dans till musik” 

”Besöka och utforska nya lekplatser i närområdet” 

    (Citat från vårdnadshavarna). 

  

Uppfattningarna visade på att vårdnadshavarna är mer nöjda med verksamheten överlag när 

det kommer till barnens rörelse eftersom de inte gav förslag på vad förskolan kunde göra mer. 

 

8.3 Varför är det viktigt med rörelse? 

 

Vårdnadshavarna fick även svara på varför de tycker att rörelse är viktigt. De enkäter jag fick 

tillbaka hade nästan alla vårdnadshavarna svarat på frågan. Det var tre som lämnade blankt, 

men hade ringat in att det var viktigt. Av de svar jag fick tillbaka var vårdnadshavarna eniga. 

Flera ansåg att det var väldigt viktigt med rörelse för barnen, men även för dem själva. Många 

skrev ner att med rörelse mår både kroppen och sinnet bättre. Flera skrev att det är viktigt med 

rörelse för hälsan och genom rörelse håller man sig pigg, glad och frisk. Några skrev att det är 

kul och gör gott, genom rörelse får vi energi och att det är viktigt att träna upp musklerna. En 

vårdnadshavare skrev att rörelsen bygger till att barnen får en god idrottsbakgrund. Här är 

några citat som vårdnadshavarna skrev ner: 

 

”Viktigt att skapa en sund livsstil, där rörelse och träning är en viktig del” 

”Piggare, mår bättre, sover bättre, lägger grunden för framtida rörelse” 

”Bra för hälsa och stimulerar hjärna” 

”Kroppskontroll, motorik, styrka, snabbhet” 

”Alla mår bättre och kan koncentrera sig bättre” 

”Bra för hälsa och att lägga en bra grund hos barnen” 
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    (Citat från vårdnadshavarna). 

 

Jag uppfattar det som att vårdnadshavarna har en positiv bild på vad rörelse och hälsa innebär 

för både deras barn och för dem själva. Vårdnadshavarna verkar ha goda kunskaper om vad 

rörelse gör för kroppen, vilket svaren här ovanför visar. Flera tar upp att rörelsen lägger 

grunden hos barnen och även upp att det stimulerar deras hjärna. 

 

8.4 Rörelsens och hälsans betydelse  

 

Alla pedagoger är eniga om att det är viktigt med rörelse. När frågan ställs berättar de: 

 

”Ja det tycker jag, man mår bra och det är kul” (Pedagog 2). 

 

Absolut. Om jag pratar för mig själv, så är det viktigt för att inte bli stel, för då blir det 

följdproblem istället. Jag vill kunna arbeta så länge jag bara kan (Pedagog 4). 

 

”Jätteviktigt, därför att jag tror att barn behöver röra på sig för att kunna lära sig” 

(Pedagog 1). 

 

”Därför att kroppen behöver röra sig för att orka med vardagen” (Pedagog 3). 

 

Pedagogerna tar upp rörelse när de pratar om begreppet hälsa. De handlar om att ta hand om 

sig själv. Pedagog 1 säger: 

 

”Hälsa och rörelse hänger ihop” (Pedagog 1). 

 

 Det är något som pedagog 2 menar att hälsa handlar framförallt att man rör på kroppen. 

Medan pedagog 3 menar att hälsa innebär: 

”Pigg och fräsch, ett välmående” (Pedagog 3). 
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Pedagogernas uppfattningar kring begreppet hälsa består mycket av begreppet rörelse. 

Pedagog 1 menar att barnen behöver röra sig för att ta in det de har lärt sig. Pedagogen menar 

för att lärdomen ska sitta kvar hos barnen behövs det ett sampel mellan aktiviteterna. Det är 

därför de tar ut material till olika platser för att skapa en variation av olika inlärningssätt. 

Pedagog 1 tar upp att barnen lär sig när de är i rörelse. Pedagogerna har en positiv inställning 

till rörelse och det kan påverka barnen till fysiska aktiviteter. Alla pedagoger är eniga om att 

rörelse är bra för både barn och vuxna. Flera av pedagogerna berättar om rörelsens betydelse 

för att orka med vardagen och inte få följdproblem i vuxen ålder. Pedagog 4 berättar att hen 

vill kunna arbeta länge och då är rörelse extremt viktigt för att kroppen ska orka ett tag till. 

Pedagogerna uppfattar rörelse som något viktigt i livet. Flera av dem kopplar rörelse till sina 

egna erfarenheter och upplevelser, där rörelse är en stor del för att orka med dagliga 

aktiviteter.  

 

8.5 Skapa glädje och lust 

 

Pedagogerna som jag har intervjuat menar att rörelsens betydelse är att det finns en glädje och 

att de vuxna känner en lust i allt det de gör, vilket i sin tur smittar av sig till barnen. Alla 

pedagoger tar upp Mini-Röris när de tänker på rörelse på förskolan, speciellt när de ser någon 

effekt på rörelsen hos barnen. Mini-Röris är ett färdigt material som kommer från Friskis & 

Svettis. Det är ett rörelseprogram där man följer instruktioner från en cd-skiva. Friskis & 

Svettis skriver på sin hemsida att ”Mini-Röris har tagits fram för att hjälpa vuxna att få in 

rörelse som en naturlig och lättillgänglig del av barns vardag” (Friskis & Svettis). De menar 

att det behövs enkla sätt för att vuxna ska leda och inspirera barnen, då passar deras 

rörelsepauser bra. Deras skivor är anpassade till åldrarna tre till sex år. Genom att hjälpa 

barnen till att få en positiv bild om sig själv och genom glädje och lust hjälper det barnen 

framåt i rörelseutvecklingen. Det är något som Pedagog 1 märker av i barngruppen; 

”Man märker att barnen blir ganska glada när de får röra på sig, de orkar längre. Man 

behöver det för att må bra om man säger så, både vi vuxna och barnen” (Pedagog 1). 

 

Pedagogen förklarar att det är viktigt att röra på sig och att vi mår bra av det. Pedagog 4 

berättar att hen märker av glädjen hos barnen när avdelningen arbetar med ett projekt om 

http://www.friskis/


26  

”Snick och Snack”. Det är ett material som utgår från värdegrunden i förskolans läroplan. Det 

handlar om olika vänner av olika arter som bor tillsammans i kungaskogen. Genom materialet 

får barnen bland annat lära sig att vara en bra kompis, fakta om olika djur och om att värna 

om naturen. Pedagogen berättar om när de lyssnade på en sång, där barnen skulle härma 

rörelserna. Hen ser att barnen gläds av att testa olika rörelser med hjälp av ”Raffe räv” som är 

en av karaktärerna i Snick och Snack. 

 

Pedagog 2 berättar att det är viktigt att barnen får göra saker de tycker är kul, för att barnen 

mår bra av det. Genom att pedagogerna försöker följa barnens intressen och hitta deras lust 

och glädje arbetar de efter strävansmålen som finns i förskolans läroplan. Pedagogerna ser en 

stor roll till att få barnen att tycka det är roligt med rörelse, där de kan leda dem vidare. 

Samtliga pedagoger tar upp exempel från Mini-Röris när de uppfattar att barnen har roligt 

med rörelse. Pedagoger utgår utifrån sina egna erfarenheter och menar på att de ska vara 

lustfyllt och glädjande för barnen, för är det roligt, så lär de sig samtidigt. 

 

8.6 Lärande i rörelsen 

 

Pedagog 1 säger att barnen lär sig när de är i rörelse och hen menar på att barnen har svårt att 

vara stilla alltför länge. Därför är det bra om förskolan anpassar lärandet efter barnen. 

Pedagogen menar att barnen behöver röra på sig för att lära sig: 

 

[…] så att det sitter. Att det sätter sig i kroppen. De kan inte alltid sitta för mycket 

stilla heller. De behöver röra på sig för att kompensera liksom det andra. Det behövs 

ett samspel. Många gånger lär dem sig när de är i rörelse. Därför vi ofta tar sakerna in 

i skogen och lär oss där också, för där får man röra sig när man är ute. Man lär sig på 

olika sätt. (Pedagog 1) 

 

Pedagogen menar för att en inlärning ska ske hos barnen, så anser hen att barnen behöver röra 

på sig samtidigt så att det de nyss har lärt sig sitter kvar genom samspel i rörelsen. Genom att 

barnen får vistas i olika variationer av miljöer ger det dem förutsättningar att träna på sin 

grovmotorik. 
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Pedagog 4 berättar om svårigheten att få barnen att förstå: 

 

Svårigheter kan ju också ligga lite grann i åldern hos barnen och förståelsen. Vi gör så 

gott vi kan och försöker göra det så enkelt som möjligt för att de ska förstå till 

exempel det är bra att äta allting som finns på tallriken för att kroppen behöver det. 

Det kan vara en svårighet att få barnen att förstå. (Pedagog 4) 

 

Hen menar att svårigheten sitter i mognaden och arbetar man med olika åldrar gäller det att 

lägga sig på alla nivåerna så att barnen ska förstå. Pedagog 3 säger att hen inte ser några 

svårigheter men kan däremot se skillnad på barnen. Hen ger ett exempel från arbetet med 

Mini-Röris: 

 

Vissa barn behöver kanske vara med och stå och titta vid sidan av några gånger innan 

de kommer med i aktiviteterna. De behöver iaktta. (Pedagog 3) 

 

Flertalet av pedagoger anser att utmaningar inom rörelse främjar barnens motoriska 

utveckling. De förstår att barnen har olika stadier att ta in kunskaper och de anpassar 

verksamheten efter individen. De försöker lägga utmaningar i samma nivå barnet ligger på 

utvecklingsmässigt, men säger att det ibland kan vara svårt. Pedagogerna vill utmana barnen i 

olika situationer som att klä på sig eller gå uppför stockar och branta backar eller låta barnet 

som sitter i vagn får öva på att gå, genom att tillåta barnet att gå bredvid vagnen korta 

perioder. För att barnen ska utvecklas positiv gäller det att pedagogerna lägger 

svårighetsgraden på en lagom nivå för att barnet ska få en bra självkänsla. Pedagog 1 

reflekterade över att barnen lär sig när de är i rörelse. Pedagog 2 pratade om att barnen inte 

kan sitta still, de behöver röra på sig för att lära sig för att bli en bildad medborgare, där man 

ska äta rätt och röra sig. Det medicinska har blivit starkt och det är något som förskolan 

arbetar aktivt med. Förskolan formar aktiva barn till en bra hälsa. Rörelsen är en del av 

lärandet. Med hjälp av rörelsen upptäcker barnen världen. Pedagog 1 berättar att när barnen är 

små stoppar de saker i munnen för att utforska hur saker och ting upplevs. Ju äldre barnen bli 

så är synen och händerna viktiga för att utforska sin omvärld. Det är en del av barnens 

utveckling är att de får använda sin rörelseförmåga fullt ut, där de utvecklar nya perspektiv på 
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omgivningen. Pedagog 2 berättar att vid matsituationerna på förskolan får barnen lära sig hur 

de till exempel ska göra för att äta sin mat, att äta bra mat för sin hälsa och att smaka på 

maten. Pedagogerna uppfattar att det ibland kan det vara en stor utmaning att lära flera barn 

samtidigt som befinner sig på olika nivåer utvecklingsmässigt. Pedagogerna utgår efter sina 

egna erfarenheter och försöker lägga ribban på rätt nivå för barnen. De försöker se lärandet 

under hela dagen och tar tillvara på varje minut de kan få för att lära barnen vidare i sin 

utveckling.  

 

8.7 Förhållande till förskolans läroplan 

 

Pedagogerna är medvetna om att barnen har ett rörelsebehov. De använder sig av begreppen 

fin- och grovmotorik när de ska berätta om målen utifrån förskolans läroplan. Pedagog 2 säger 

att hen är insatt i förskolan läroplansmål och berättar: 

 

Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar sin koordinationsförmåga, vad står det mer? 

Tror det står om sina motoriska färdigheter, tror inte det står specifikt grov och fin 

motorik. Sen vikten om hälsa och välbefinnande tror jag att det står. (Pedagog 2) 

 

Vidare berättar hen att de arbetar med motoriska aktiviteter, rörelseaktiviteter. 

Koordinationsförmågan kan även vara finmotoriks; bygga, klippa, rita, lägga pussel, måla, 

klistra. Finmotoriska övningar kan även vara att öva av och påklädning. Pedagog 1 säger: 

 

Det ska inte finnas några större svårigheter att nå målen om man är ute varje dag. Om 

man gör tillräckligt många sådana aktiviteter under vardag och sådana planerade, 

organiserade aktiviteter, det är ju bra att det finns lite både och. Det är bra om det 

finns lite olika terräng, att det finns att man kan klättra upp och klättra ner. Kan bero 

på hur förskole gården ser ut, det kan också spela in, men där är det inte så lätt att rå 

på alla gånger. (Pedagog 1) 

 

En pedagog berättar att man aldrig når målen, utan att man strävar efter att nå dem. 

Pedagogerna visar en stor spridning i deras kunskaper om förskolans läroplansmål. Alla 
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pedagoger tar upp mål som rör hälsa och välbefinnande men även om fin- och grovmotorik. 

Pedagogernas uppfattning om förskolans läroplansmål visar på att de har olika tankar kring 

det. När pedagog 1 berättar att det inte ska vara svårt att nå det, så menar andra pedagoger att 

de inte känner till alla mål. Majoriteten av pedagogerna visar på olika kunskaper om 

förskolans läroplansmål. Det är en stor variation av kunskaper om vilka mål det finns i 

förskolans läroplan. Spridningen kan förklaras med att pedagogerna tolkar och uppfattar 

läroplanen på olika sätt, där de utgår efter egna erfarenheter och intressen. 

 

8.8 Pedagogernas arbetssätt  

 

Pedagogerna arbetar med att fördela planerade aktiviteter på tre dagar, en av dagarna går de 

till skogen och en annan dag har de rörelse i deras rörelserum eller någon annanstans. Många 

har det inplanerat under veckan. Samlingarna är oftast bestämda varje dag och där kan det ske 

olika slags rörelseaktiviteter beroende på hur barngruppen är. En avdelning arbetar med att 

dela upp barnen i tre grupper fördelat på tre dagar. Varje grupp har rörelse en dag i veckan, 

just nu arbetar de med Mini-Röris. Pedagog 1 arbetar med rörelse både ute och inne och 

använder rörelserummet till olika rörelsepass: 

 

Kanske rena rörelsepass, det kan vara yoga, gympa, dans, boll, att det ska vara olika 

saker att de inte är samma. Att de får använda kroppen på olika sätt. Kanske en lugn, 

det kan vara lekar, samarbetslekar, ringlekar, kan vara motorik att man tränar på 

sådant, tränar koordination, sen kan det vara ute, då kan det vara att man går som en 

bana runt någonstans. Eller har en aktivitet, vi gjorde en gång leta saker på kartor. 

Bygga någonting sen är det skogen. Vi brukar ha en del tipsrundor också. Då lär man 

sig med lite frågor och grejer så går man till nästa så har man gått en bit runt och 

kanske hör ihop med något tema vi har gjort förut inne, några böcker vi håller på med. 

Vi försöker gå minst en gång i veckan till skogen eller någon annanstans. (Pedagog 1) 

 

Pedagog 4 berättar att de inte arbetar så mycket med rörelse förutom när de går till skogen.  

 

”Bara att klättra handlar om rörelse och att ta sig över olika hinder” (Pedagog 4). 



30  

 

Pedagogerna har flera olika planerade rörelseaktiviteter till barnen varje vecka. De planerar 

bland annat in rörelse och vistelse i skogen varsin dag i veckan. Det framgår inte direkt att 

pedagogerna har lärande som syfte när de arbetar med de olika aktiviteterna, utan att det sker 

av rutin och att de alltid har haft de planerade dagarna varje vecka. Det jag kan avläsa är att 

Pedagog 1 har ett tydligt syfte när hen planerar. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv 

varierar det i pedagogernas uppfattningar om deras egna arbetssätt kring rörelse. Min 

uppfattning är att pedagog 1 arbetar medvetet med rörelse och har ett tydligt syfte med sin 

planering i förskolan. De andra pedagogerna planerar in rörelseaktiviteterna efter de rutiner 

som redan finns.  

 

8.9 Möjligheter till rörelse  

 

Pedagogerna anser att de kan påverka verksamheten och att de har hur stora möjligheter att 

arbeta med rörelse. Det som hindrar deras arbete med rörelse är oftast bristen på tid, för stora 

barngrupper eller personalbrist. Pedagogerna tar positivt upp att de har stora möjligheter att 

påverka barnen till rörelse. Pedagog 1 tar upp att det är viktigt att ta tillvara på de resurser 

som finns på förskolan. Ibland behövs det inte mycket utan vi behöver släppa loss på vår egen 

kreativitet. Ibland räcker det med ett rep, lite koner och en madrass så kan man hitta på 

mycket själv. När det gäller material så har det nyligen beställts material som gör att det finns 

bättre möjligheter till rörelse. Det tas även upp om cyklar, som pedagog 1 anses tas ut för 

sällan. De tar även upp att det är svårare att påverka förskolans gård än vad det är inne. Inne 

blir det mer planerade rörelser än det spontana, då ytan inte är lika stor som ute. Inne blir det 

mer fokus på de fin motoriska rörelserna. På förskolan finns det rörelserum där barnen får 

vara fysisk aktiva inne. Där kan de röra sig fritt utan att det är barn eller saker i vägen.  

 

”Det är ibland om man har en för stor grupp att det inte funkar till exempel inne i 

rörelserummet (på grund av ytan) att vissa barn inte funkar att ha för många 

samtidigt” (Pedagog 2). 
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”Eftersom vi har våra grupper varje vecka, tycker vi att vi har stora möjligheter att få 

in fysisk aktivitet i verksamheten” (Pedagog 3). 

 

En pedagog berättar att de behöver bli bättre på att ta in instrument när man arbetar med 

rörelse med barnen, kanske även ta in olika slags musik. Uppmuntran till spontana rörelser 

ger pedagogerna exempel från när de befinner sig utomhus: 

 

”Tillfälle är när barnen är stillastående och inte tar för sig att göra något, uppmuntrar 

så att de inte blir stillastående” (Pedagog 4). 

 

”Till exempel ute, ah nu springer vi, nu hoppar vi” (Pedagog 2). 

 

”Ute på gården är i sådana fall när det är kallt ute och då uppmuntrar man det på annat 

sätt, då tänker man på det att man måste röra sig på sig för att inte frysa i så fall” 

(Pedagog 1). 

 

”Mer för att hålla sig varma när de är ute och jag brukar starta upp dem men sen gå 

därifrån” (Pedagog 3). 

 

Det varierade i pedagogernas uppfattningar kring arbetet med att påverka barnen till rörelse. 

Samtliga pedagoger anser att de har stora möjligheterna att påverka arbetet med barns rörelse. 

Pedagogerna menar att det blir mer planerade aktiviteter inne på grund av ytan och även 

tillgänglighet till rörelserummet. När frågan kommer upp om pedagogerna uppmuntrar 

barnens spontana rörelser tar alla upp exempel från utevistelsen då de försöker att få igång de 

barn som är stilla för att de inte ska frysa. Det intressanta verkar vara att pedagogerna har mer 

fokus på de barn som är minst aktiva. En av pedagogerna hjälper till att starta upp barnen men 

går sedan därifrån. Det kan vara att hen uppfattar att barnen har ett behov att bli igångsatta. En 

av pedagogerna upplever att det blir för hög ljudvolym när man ska ha rörelse inne.  
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8.10 Barnens utveckling:  

 

Pedagogerna diskuterar och reflekterar om barnens motoriska utveckling på deras 

reflektionstid. Några pedagoger delar upp barnen i mindre grupper för att det ger möjlighet att 

lättare se varje enskilt barn och deras utveckling. Under reflektionstiden samtalar 

pedagogerna om hur de kan göra för att hjälpa de barn som har det tufft. 

 

Inför utvecklingssamtal berättar pedagogerna att de samtalar med varandra väldigt mycket 

och tittar extra mycket på barnet styrkor, men även om det är något som barnet har svårt med. 

De diskuterar tillsammans för att komma på lösningar för att ge barnet extra stöd eller hjälpa 

dem att utveckla sin motorik. Då arbetar de lite extra med det barnet tillsammans med andra 

för att det inte ska bli utpekande, genom att till exempel göra om samma aktivitet flera 

gånger. Pedagog 2 tar upp att om barnen inte hänger med eller har svårt med något, behöver 

pedagogerna uppmuntra barnen lite extra för att de ska tycka det är roligt att lära sig. 

Pedagogen försöker uppmuntra barnen så att de upplever det som något roligt och hen vill att 

barnen ska ta hjälp av varandra, genom samspel med andra inspirerar det barnen i sin 

utveckling. Pedagogerna är eniga om att det är viktigt att vara engagerad och glad och det 

inspirerar barnen. 

 

”Om barnet tycker det är roligt och ser en utveckling då kan man höja nivån nästa 

gång och utmana mer” (Pedagog 1). 

 

Pedagogerna tar även upp att ibland behöver de bygga vidare på det barnet är bra på och 

förändra vid behov. De tar även upp att det är viktigt att barnen ska få delta på sitt sätt. De 

menar att förskolan hjälper till att bidra till rörelse.  

 

Vi lägger väldigt mycket betoning och vikt i att alla deltar men på sitt sätt. Alla 

är olika men alla är lika bra (Pedagog 4). 

 

Pedagogerna uppfattar att de behöver se lite extra på barnens rörelse inför ett 

utvecklingssamtal. Det fanns en variation i pedagogernas syn kring arbetet med 
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rörelse, några tar upp att det uppmuntrar barnen lite extra vid behov. En annan pratar 

om att de är bra att vara uppdelad i mindre grupper för att på så sätt få en tydligare 

överblick över barnen och deras rörelse utveckling.  

 

9.  Diskussion  

 

I den här delen kommer det att summeras vad som har framkommit i resultaten från analysen, 

det kommer att kopplas det till tidigare forskning, samt även återkoppla till syftet och 

frågeställningarna.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad pedagogerna har för uppfattningar om 

begreppen rörelse och hälsa, men även undersöka hur vårdnadshavarna tänker.  

 

Från enkäterna visade det på att barnens vistelsetid på förskolan varierade från 30–45 timmar. 

De barn som går på aktiviteter på fritiden kanske gör att barnen orkar mer på dagarna. Enligt 

Riksidrottsförbundet (2017, s. 71) finns det stora belägg att fysisk aktivitet förbättrar barnens 

koncentration och att deras vakna tid ökar.  

 

Pedagogerna är medvetna om barnens olika rörelsebehov på förskolan och tar upp olika 

exempel på hur de spontant uppmuntrar barnen och samtidigt hjälper dem att lyckas i sin 

motoriska utveckling. Pedagog 4 berättar att den största svårigheten för att nå målen i 

förskolans läroplan handlar lite om barnens förståelse. Hen berättar vidare att de gör så gott de 

kan och försöker göra det så enkelt som möjligt för att barnen ska förstå. Det gäller att 

förklara för barnen till exempel att det är bra att äta allting på tallriken för att kroppen behöver 

det.  
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När det kommer till begreppet hälsa tar flera pedagoger upp att hälsa innebär att man tar hand 

om sig själv och att hälsa hänger mycket ihop med rörelse. Pedagog 3 tar upp att hälsa handlar 

om ett välmående, där man känner sig pigg och fräsch. Definitionen om hälsa benämner 

Schäfer Elinder & Faskunger (2006, s. 10) som refererar till WHO (1948) att hälsa handlar 

om att det är en tillgång i livet, både socialt och fysisk.  

 

Riksidrottsförbundet (2009) menar för att få barnen att lyckas i rörelseaktiviteter gäller det att 

anpassa aktiviteterna efter barnens mognad. De behöver lära sig olika färdigheter för att känna 

en glädje att lyckas. Därför menar de att fysisk aktivitet behöver komma in i vardagen genom 

att involvera familjen till att röra på sig. Barn till aktiva vårdnadshavare är aktiva barn. 

 

När pedagogerna ser någon effekt på barnens rörelse tar alla upp exempel från när de arbetar 

med Mini-Röris. Materialet från Mini-Röris kan vårdnadshavare ta del av och även arbeta 

med det hemma. Faskunger & Sjöblom (2017, s. 69) är båda överens om att positiva 

rörelseupplevelser och allsidiga rörelseaktiviteter främjar den motoriska förmågan hos barn. 

Genom att pedagogerna ger barnen positiva upplevelser och arbetar med rörelse på ett lustfyllt 

sätt ger det barnen förutsättningar senare i livet. Grindberg & Langlo- Jagtøien (2000, s. 21) 

anser att pedagogerna i förskolan ska arbeta aktiv med rörelseutmaningar för barnen. De 

menar på att pedagogerna ska ha kunskaper bland annat om barnens fysiska utveckling, 

lärande och motoriska utvecklingsgång. Om förskolan kan göra mer för barnen, tar flera upp 

att de tycker att förskolan kan arbeta mer med Mini-Röris. Vårdnadshavarna tycker att 

förskolan ska informera om hur de kan arbeta vidare med utmaningar till barnen. Pedagogerna 

i förskolan berättar att de reflekterar och diskuterar med varandra under reflektionstiden om 

hur barnen ligger till utvecklingsmässigt. Speciellt innan utvecklingssamtal tittar pedagogerna 

extra mycket på barnens rörelse för att se om det är något som avviker och om det finns något 

som vårdnadshavarna kan arbeta vidare med. 

 

Sigmundsson & Pedersen (2004) skriver att barnen går igenom olika utvecklingsstadier. Det 

är viktigt att pedagoger är medvetna om att alla barn inte går igenom dessa stadier eller i den 

ordning som författarna skriver. Pedagogerna behöver ha kunskaper om vad motoriks 

utveckling innebär och att det kan skilja sig åt för varje enskilt barn. Flera av pedagogerna tar 

upp att när de ser att barnet inte hänger med de andra barnen i något, så ger de extra stöd 

genom att till exempel köra samma aktivitet flera gånger om barnet tycker det är kul att 
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utmana mer när barnet har nått nivån. De uppmuntrar barnen och försöker få de att tycka det 

är kul. Uppfattningen är att pedagogerna har de kunskaper som krävs för att hjälpa barnen 

vidare i deras utveckling, men att de behöver uppdatera sig om förskolans läroplan. 

Vårdnadshavarna vill ha mer information hur de kan stimulera sitt barn hemma när det 

kommer till rörelse. Pedagogerna på förskolan behöver synliggöra vad rörelsemomenten 

innebär både för sig själva och för vårdnadshavare, där det kan handla om bland annat att 

barnen tränar sin motorik när de klättrar i skogen men även när de klipper med en sax. Genom 

att synliggöra rörelsen mer i verksamheten och att pedagogerna samtalar med 

vårdnadshavarna kan förskola och hem komplettera varandra och på så sätt får barnen 

möjligheter att utvecklas mer i sin utveckling både hemma och på förskolan.  

 

Pedagog 1 menar att hen ser stor effekt i barngruppen, speciellt när en ny yngre barngrupp 

bildas, då använder de extra mycket rörelseaktiviteter, för att det blir lättare att få ihop 

grupperna. Vidare säger hen att det är en stor fördel om barnen även tycker det är roligt.  

 

Wikland (2012, s. 4) anser att leken är en stor del av barnens rörelseaktivitet på förskolan. 

Genom leken ändras rörelsen hela tiden och aktivitetsmönstret visas av korta spontana och 

intensiva perioder. För att lägga en grund till fysiskt aktiv livsstil behöver barnen få 

erfarenheter om sin egen kropp och om sin rörelse. Pedagog 2 säger att det är viktigt att 

inspirera barnen för att de ska tycka det är kul. Det krävs att vi pedagoger tillsammans med 

barnen gör till exempel rörelser till sången ”tigerjakten”. Hen menar på att vi pedagoger i 

förskolan är barnens inspiration och igångsättare. Det är något som alla pedagogerna är 

överens om. Pedagog 4 berättar att genom att entusiasmera, vara en glad och engagerad 

pedagog smittar av sig till barnen oavsett vad som står på schemat. I förskolans läroplan 

(Skolverket 1998 reviderad 2016, s. 9) står det för att barn ska utveckla sin motorik behöver 

de få stimulans och stöd de behöver. Genom att pedagogerna ger barnen inspiration och glädje 

ger de utrymme för barnens egen glädje och lust att lära. Pedagog 1 berättar om ett tillfälle när 

något barn inte kunde göra kullerbytta: 

Så då tog vi det några gånger extra och gav lite extra stöd till just dem barnen för att 

dem skulle klara det. De blev så stolta att dem kunde det. Så då tog vi några gånger till 

och gjorde kullerbytta så att det verkligen skulle sitta där. Nu är dem jätteglada att de 

kan. (Pedagog 1) 

 



36  

Hen berättar vidare att det är viktigt att ge stöd till de barn som har svårt till exempel: 

När man ska gå balans att man får hålla några i handen och uppmuntra och stötta. Se 

utifrån vad de kunde från början och vad dem klarar sen om man utgår från just där 

dem är och inte jämföra med någon för det är inte intressant utan vad man utvecklar. 

(Pedagog 1) 

 

Genom att pedagogerna i förskolan märker av när barnen behöver extra stöd, arbetar de på ett 

lustfyllt sätt där barnen finner glädje i att fortsätta vidare med sin svårighet. Det är något som 

Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) tar upp att pedagogerna i förskolan behöver arbeta på ett 

lustfyllt sätt för att stimulera barnen vidare i sin utveckling. Rekommendationen är att barn 

behöver röra sig minst 60 minuter per dag för att bli friskare. Riksidrottsförbundet (2009) och 

Eriksson (2017) visar på många fördelar bland annat att det stimulerar hjärnan och att de som 

rör sig mår betydligt bättre. Ericssons (2003) studie visade att mer rörelse leder det till bättre 

koncentration och ökad inlärningsförmågan hos barnen. Vårdnadshavarnas svar från 

enkäterna visade på att de anser att rörelse är viktigt. Här behöver förskolan och 

vårdnadshavarna tillsammans hjälpa barnen till att rörelsen sker på ett lustfyllt sätt som passar 

barnen både på förskolan och i hemmet. Leken är en stor del i barnens liv, det är där vi kan 

hjälpa barnen vidare i rörelsen. Det kan hjälpa barnen prestera senare när de börjar i skolan.  

 

10. Slutsats 

 

Efter att jag tolkat och analyserat mina intervjuer och enkäter har jag efter min diskussion 

kommit fram till en slutsats. Alla individer har olika uppfattningar om begreppen rörelse och 

hälsa och vad det i sin tur betyder för dem. Pedagogerna var eniga om att det är viktigt med 

rörelse för barnen och de menar att rörelse och hälsa hänger ihop.  Det är något som även 

vårdnadshavarna anser och de menar på att förskolan behöver bli bättre på att informera hur 

de kan stödja barnet vidare i hemmet. Utifrån resultatet kan jag förstå att pedagogerna har ett 

individuellt synsätt på arbetet med rörelse och hälsa. Det gäller att möta vårdnadshavarna på 

ett professionellt sätt, där kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavarna är A och 

O. Vårdnadshavarna behöver lita på pedagogerna i förskolan och att de gör det som förväntas 

av läroplanen. Pedagogerna behöver synliggöra rörelsemomenten vad det innebär både för sig 

själva och för vårdnadshavare. Det kan handla om att träna sin motorik när man klättrar i 
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skogen men även när man klipper med en sax eller lägger pärlplattor. Vårdnadshavarna 

behöver ge pedagogerna möjlighet att kunna utföra uppdragen, som till exempel att komma i 

tid om förskolan ska gå iväg till skogen, att det finns rätt kläder på barnens hyllor så att de 

inte hindrar en utflykt till skogen en regnig eller kall dag. Det behöver finnas pedagoger som 

positiv stimulerar barnen på olika sätt och att de utgår efter varje individs behov. Pedagogerna 

behöver ge barnen tid till att lyckas. De är förebilder till barnen på förskolan och det är där de 

flesta barn spenderar mest tid. Jag anser att pedagogerna har kunskaper om vad rörelse och 

hälsa innebär för barnen men även hos dem själva, men ibland saknades det uppdaterad 

kunskap. För att skapa goda förutsättningar för barnens rörelsebehov är det bra att dela upp 

barngrupperna i mindre grupper där de får röra sig fritt både ute som inne. Det har varit 

intressant att göra den här studien för att se vilka uppfattningar pedagoger har kring 

verksamheten om barns rörelse och hälsa, men även få ta del av vårdnadshavarnas tankar. 

Undersökningen har bidragit till en djupare syn på rörelsens betydelse i förskolan. Det är 

något jag kommer ha med mig till framtiden. Med hjälp av intervjuer och litteraturen har jag 

undersökt att det finns skillnader men även likheter i pedagogernas uppfattningar om rörelse 

och hälsa på förskolan. Jag hoppas att min undersökning har gett inspiration till andra 

pedagoger som arbetar i förskolan, men även till vårdnadshavare.  

 

11. Förslag till vidare forskning 

 

Under min studie har det kommit fram om pedagogernas uppfattningar kring begreppen 

rörelse och hälsa, men även hur vårdnadshavarna tänker kring det. Det hade varit intressant att 

jämföra två skilda förskolor om barns rörelse och hälsa. Resursstarka områden mot socialt 

utsatta. Det hade även varit intressant att undersöka hur barnen själva uppfattar arbetet med 

rörelse och om de får påverka sin egen situation. 
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13. Bilagor 

13.1 Samtyckesbrev   

     
Ort 14/10–2017 

Information om barns rörelse och hälsa på förskolan och på fritiden. 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur mycket barn rör sig och hur förskolan kan 

komplettera hemmet. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er förskola xxxx mellan den 

15okt-30 okt. Jag skulle då vilja intervjua pedagoger med hjälp av ljudupptagning samt skicka 

ut enkäter till vårdnadshavarna.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Madelene Pettersson 

 

Studentens mail: xxxxx 

Handledare: 

Beatriz Lindqvist 

Södertörns högskola 

08-608 40 57 

beatriz.lindqvist@sh.se 

 

Enkäten återlämnas till avdelningens brevlåda senast den 30/10–2017. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  

mailto:beatriz.lindqvist@sh.se
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13.2 Intervjufrågor 
 

 

1. Vilken är din utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat på förskola? 

3. Vilka åldrar arbetar du med idag? 

4. Har du varit på någon kurs/föreläsning inom hälsa och rörelse?  

5. Vad innebär hälsa och rörelse för dig? 

6. Anser du att det är det viktigt med rörelse? Varför? 

7. Tycker du att det är roligt med rörelse? Kan du berätta mer? 

8. Berätta vilken roll du har som pedagog i arbetet med rörelse? 

9. Hur arbetar ni med rörelse?  

10. Hur inplaneras rörelseaktiviteterna i den dagliga verksamheten?  

11. Hur tycker ni att era möjligheter är att få in fysisk aktivitet i er verksamhet? 

12. Hur mycket tid läggs det till att planera rörelseaktiviteter? 

13. Är du insatt i läroplanens mål för hälsa, rörelse och barnens motoriska utveckling? 

14. Hur arbetar ni med att nå målen? 

15. Vilka svårigheter anser du att det finns enligt dig? 

16. Ser ni någon effekt av ert arbete med fysisk aktivitet i barngruppen? 

17. Utvärderar ni barnens utveckling inom rörelse? Hur? 

18. Ges det stöd till de barn som eventuellt har svårt? Kan du berätta mer? 

19. Är det någon fråga som du anser att jag har glömt att ställa? 

20. Får jag kontakta dig igen?  
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13.3 Enkätfrågor 
 

 

1. Hur gammal är du/ni? 

 

Yngre  25-30 30-35 35-40 40-45 äldre 

 

2. Idrottar du/ni? 

 

Ja alla Nej ingen  ja en person         annat____________ 

 

3. Hur ofta i veckan? 

 

3ggr 4ggr 5ggr 6ggr   7ggr annat_________ 

 

4. Hur gammal är ditt/dina barn? 

 

1 2 3 4 5 6  

 

5. Hur många timmar i veckan vistas ert barn på förskolan? 

 

Mindre  30tim 35tim 40tim 45tim 50tim mer 

 

6. Hur tar ni er till förskolan om dagarna? 

 

Går cyklar vagn bil annat_______________ 
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7. Går ditt/era barn på någon aktivitet på fritiden? 

 

Ja nej  

 

Om ja på vad? ____________________ 

 

Hur ofta? ____________________ 

 

 

8. Tycker du/ni att det är viktigt med rörelse? 

 

Ja nej vet inte 

 

Kan ni motivera varför? __________________________________ 

 

9. Hur ofta rör sig ert barn på fritiden? 

 

3tim/veckan                  4tim/veckan             5tim/veckan annat______________ 

 

10. Är du/ni ute mycket? 

 

Ja nej 

 

Om ja, hur ofta? ________________ 

 

Vad gör ni då? ______________________ 
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11. Känner du/ni till förskolans läroplan? 

 

Ja Nej vet ej 

 

12. Känner du/ni att förskolan kompletterar ert barns behov till rörelse? 

 

Ja delvis Nej vet ej annat___________ 

 

13. Kan förskolan göra något mer för att komplettera ert barns rörelsebehov?  

 

Ja nej vet ej 

 

Om ja kan du ange exempel? ____________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Madelene. 

 

 


