
Nu ska vi ut och springa! 
 
En studie över hur pedagoger använder rörelse i 

förskolan 

 

 

 

  

Av: Angelica Silfver-Birdal 
 
Handledare: Jenny Ingridsdotter 

Examinator: Yulia Gradskova 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen 

Examensarbete 15 Hp  

Självständigt arbete i förskoledidaktik | Vårterminen 2018 

Förskollärarutbildning med interkulturell profil 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract  

 

Let us go out and run! 

A study of how teachers are using the movement in preschool. 

 

In this essay I will demonstrate how kindergarten teachers included movement during their 

daily activities. Preschool teachers must follow regimented curriculum that makes their work 

important. During my four preschool observations and interviews; I have used the 

phenomenological theory; which is the understanding of how humans act in social 

surroundings, as well as the theological concept movement plan described by Maurice 

Merleau-Ponty. 

 

During my observations I have found that teachers seem to want to be outside more than 

inside. I noticed that the environment sometimes is in the way of the children’s movement.  

The children can run freely outside versus inside, where they had to run around arrangement 

of furniture. Another issue was the number of kids in a group. This is a big factor to why they 

can’t move around inside as easily. The teachers created therefore smaller groups to increase 

learning experience and distraction. 

 

I found that movement in preschool is highly recommended and will improve children’s 

motor skills. The teachers wish that there were better spaces for movement, but do the best to 

take advantage of the environment they already have. 
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Inledning 
 

Jag har i över tio år arbetat inom barn- och ungdomsverksamheten. Inom detta har jag varit 

gymnastiktränare och simlärare. Dessa sporter har bidragit till mitt intresse för rörelse. I mina 

observationer har jag konstaterat att barnen blivit gladare av att röra på sig. Utöver det finner 

jag också att rörelse skapar nya sociala kompetenser vilket leder till nya vänskaper. I dessa 

sporter är det till största del organiserad rörelse men det är när den oorganiserade rörelsen sker 

som barnen får en extra glimt i ögat. Vid detta tillfälle kan alla barn få möjligheten att röra sig 

som dem vill.  

 

I programbeskrivningen för Södertörns Högskolas förskollärarprogram står det att studenten 

ska visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser för att erhålla en examen. Det ska 

under utbildningen erbjudas estetiska lektioner där bland annat dans ingår. Efter tre och ett 

halvt år som studerande, kan jag intyga att programmet har lyckats med just detta. Med det 

sagt har jag observerat en oroväckande trend ute i verksamheten. Jag ser brister i utrymme 

och möjligheter för barn att vara aktiva och röra på sig. Snarare tvärtom ser jag mycket som 

hämmar rörelse. Till exempel är det vanligt, där jag varit på min verksamhets förlagda 

utbildning, att barnen får höra gång på gång att de inte får springa inomhus. Jag kommer att 

undersöka detta genom att observera med fenomenologiska glasögon.  

 

Läroplanen för förskolan presenterar flera riktlinjer som förskollärare ska följa. Några av 

dessa riktlinjer beskriver 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 välbefinnande (LpFö 1998/2016, s.9). Läroplanen säger också att förskolan ska 

sträva efter att barnen 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 (LpFö 1998/2016, s.10). Jag har observerat att dessa riktlinjer uppfylls 

men att ordet rörelse eller fysisk aktivitet, som det håller på att övergå till, är något som 

saknas i förskolan. Ett vanligt talesätt jag hört ute på förskolor är ”nu behöver barnen springa 

av sig så vi går ut”. Denna lösningen känns inte som den mest optimala.  

 

Istället för att låta barnen vara fysiskt aktiva genom hela dagen minimeras deras motoriska 

utveckling när de måste sitta still inomhus. Efter fem olika verksamhets förlagda utbildningar 

och flera möjligheter till vikariat har jag sett till stor del stillsamma lekar inomhus och 
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springande lekar utomhus. Vid dessa tillfällen är det inte ofta en organiserad rörelseaktivitet. 

Rörelse är viktigt för barns utveckling och dess motorik. Genom att utföra olika aktiviteter 

utmanas barn till nya motoriska färdigheter. Rörelse kopplas även till hälsa och i dagens 

samhälle diskuteras det att barn inte rör sig tillräckligt vilket påverkar hälsan. Rörelse, som är 

en del av motoriken, om allt där kroppen är i användning. Motoriken handlar att utveckla sin 

rörelse genom små saker som till exempel att lära sig krypa. (Sigmundsson & Vorland 2004, s 

17–18). 
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Syfte 

 

Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar med fysisk aktivitet och deras 

inställning till rörelse. Jag vill undersöka detta eftersom jag observerat att det saknas rörelse i 

de förskolor jag tidigare kommit i kontakt med. 

 

Frågeställningar 

 

• Hur säger sig pedagoger jobba med läroplanen gällande rörelse och motorik? 

• Vad gör pedagoger för att främja rörelse/fysisk aktivitet i förskolan? 

• Hur ser pedagoger på organiserad rörelse och oorganiserad rörelse? 

• Hur tycker pedagoger att miljön påverkar rörelseaktivitet? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Fenomenologi  

 

Min undersökning utgår från en fenomenologisk metod. Kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor gör det möjligt för informanten att dela med sig av erfarenheter från förskolan och sin 

uppfattning om rörelse (Patel & Davidson 2002, s.32–33). 

 

Fenomenologin grundar sig i en förståelse för hur människan fungerar i socialt sampel. 

Grundaren av fenomenologin heter Edmund Husserl som hade ett stort intresse för det 

mänskliga medvetandet. Det är ifrån Husserl som den grundläggande tanken om 

fenomenologin härstammar. Husserl menade att ”Vår vardagliga kunskap om omvärlden 

grundas på hur den framträder för oss, inte hur den faktiskt är” (Högström 2017, s. 56). När 

jag undersöker ur detta perspektiv observerar jag hur den sociala konstruerade verkligheten 

utformas. Studien utgår från vad individen har för upplevelse av sin verklighet. Kunskapen 

som individen delar med sig av behöver inte vara sann eftersom det är vad den upplever 

(Högström 2017, s. 55–56).  

 

Fenomenologin hjälper mig att bli medveten om mitt eget intresse och hur det kan påverka 

min bild av verkligheten. Jag behöver som forskare kring detta ämne se bortom mina 

antaganden och min verklighetsbild och anamma en annan individs verklighet. 
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Fenomenologin hjälper också mig att se vilken kunskap och därigenom vilket slag 

verkligheter som skapas av individen (Högström 2017, s.70–71). 

 

Kroppsschemat 

 

Maurice Merleau-Ponty beskriver ett fenomenologiskt synsätt kopplat till rörelse genom sitt 

begrepp kroppsschema. Maurice förklarar att kroppsschemat är en kropps omedelbara 

medvenhet i ett rum. Att en individ har en upplevelse av sin egen kropp och hur den fungerar 

(Merleau-Ponty 2006, s.51–54). För att lära sig nya rörelser behöver kroppen anstränga sig 

och inte endast observera. Individen behöver utöva rörelserna för att få en uppfattning hur 

dem ska göras. När ett barn imiterar andra barn och deras rörelser kan individen få en 

förståelse om hur andra gör och hur en själv kan göra likadant. Detta skapar ny kunskap och 

en ny förebild att lära sig efter (Merleau-Ponty 2006, s.104–108). Jag har utgått från dessa 

tankar när jag observerat pedagogers sätt att utmana barnens rörelsemönster.  

 

Material och metod  

 

Innan jag hade valt ett ämne att skriva om bestämde jag mig för att kontakta de förskolor jag 

ville komma och observera samt intervjua på. Jag hade sedan tidigare vetskap om att 

pedagogerna behövde tid att dels läsa email men också planera att jag ska komma. Mitt email 

innehöll information om att jag skulle skapa en studie. Ämnet kunde jag inte presentera 

eftersom jag inte hade bestämt det. Det var viktigt för mig att pedagogerna var bekväma med 

min närvaro. Hade det inte varit möjligt för mig att besöka förskolorna eller om de inte kände 

sig bekväma så skulle jag ha gott om tid att kontakta andra förskolor. Pedagogerna svarade att 

jag absolut fick komma till deras förskolor. Några ställde frågan om jag ville observera 

utomhus för att det där fanns möjlighet till mer rörelse. Jag förklarade att det är rörelse i 

allmänhet och svaret blev att jag fick komma när som helst.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

 

 I denna studie har jag undersökt barns rörelse i den dagliga verksamheten, både organiserat 

och oorganiserat. Eftersom miljön är en stor faktor i hur rörelsen fungerar så vill jag se vilka 

nackdelar och fördelar det blir. Miljön är viktigt eftersom den hjälper barnen att utveckla sin 

rörelse. Ur ett fenomenologiskt perspektiv blir miljön viktigt eftersom jag observerar hur den 
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sociala konstruktionen utformas (Högström 2017, s. 55–56). Det sociala samspelet sker i 

förskolans miljö och beroende på hur den är utformad kan det påverka verksamheten. Jag har 

därför valt att använda mig av en kvalitativ metod med ett fokus på hur människan förstår, 

tolkar, beskriver och upplever sin omvärld (Patel & Davidson 2011, s. 14). I den 

fenomenologiska teorin beskrivs det hur jag som forskare måste se individens egen verklighet. 

Denna studie bygger på mina tolkningar av mitt insamlade material genom intervjuer och 

observationer. Med hjälp av min egen teoretiska kunskap, tidigare bakgrund samt förståelse 

av området kan jag redogöra för en god analys och ett resultat som får möjlighet till vidare 

studier.  

 

Intervjuer 

 

Jag har gjort fyra email intervjuer med förskollärare från olika förskolor för att skapa olika 

inblickar och erhålla olika svar från flera kommuner. Det viktiga med intervjuerna var att 

ställa frågor som var öppna och gav svar möjliga att analysera. Stängda frågor som endast 

svaras med ja eller nej ger inte mycket att analysera. Innan intervjun förklarade jag syftet och 

att individens bidrag var viktigt för undersökningen. Individen fick möjlighet att bidra med 

vad hen vill och i enlighet med etik-kodex, var hen självklart anonym (Patel & Davidson 

2002, s.74–75). Genom intervjuer fick jag möjlighet att träffa en person på plats i 

förskolemiljön. Intervjuer kan leda till ett samtal med fler följdfrågor.  

 

Mina intervjuer har grundats i email konversationer som kompletterades med observationer 

och diskussioner på plats. I samtal med pedagoger fann jag att det inte fanns tillräckligt med 

tid för helt personliga intervjuer. Jag har därför valt att fokusera på email intervjuer som ger 

pedagogerna mer tid att svara utförligt på frågorna. Genom att använda mig utav email kunde 

pedagogerna även svara på frågorna i lugn och ro på ostört plats (Stukát 2011, s.44–45).   

 

Svaren har inkommit antingen före eller efter min observation på plats. Förskollärarna har 

diskuterat sina svar eller deras tankar inför/om frågorna med mig. Jag har känt att de vill 

förklara sina svar så att jag förstår deras egna tankar tydligare vilket stämmer överens med 

fenomenologins teori. Under mina observationer har jag gjort flera anteckningar och haft fler 

diskussioner som styrker svaren. När barnen har rört på sig har pedagogerna samtidigt 

förklarat hur jag kan tänka och skriva baserat på vad det barnen gjorde.  
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Observationer 

 

För att skapa sig en blick över den praktiska verksamheten i förskolan är observationer 

relevant. Intervjuerna ger en relation mellan pedagog och mig själv som intervjuare. Genom 

intervju får jag pedagogens observation och intryck, däremot får jag inte se vad pedagogens 

pratar om. Så efter eller före en intervju tänker jag observera för att få en helhet och klarhet 

för förskolans verksamhet. Genom ett fenomenologiskt synsätt försöker jag att utföra 

observationen med pedagogernas verklighet i åtanke. Jag får således inte bara utgå från mina 

egna erfarenheter utan använder mig av pedagogernas verklighet. Jag vill även se vilka 

material som framhäver det jag frågar och skriver om, utan observation blir det svårt. När jag 

observerat tittar jag på det fenomenologiska rörelseschemat barnen har. Hur barnen härmar 

varandra och skapar sin egen förståelse om rörelse. Den typ av observation jag vill göra är en 

icke-deltagande observation vilket betyder att jag inte deltar i det som händer. Jag finns i 

rummet men låter verksamheten vara som den är utan att jag lägger mig i. När jag gjorde 

denna form av observation kunde jag fokusera på det jag verkligen vill se. I en deltagande 

observation är det lätt att missa något eftersom jag då skulle vara delaktig i verksamheten 

(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s.62).    

 

Jag hade i förhand ställt in på mig att endast kolla på rörelse utifrån en objektiv roll och ur en 

icke-deltagande roll. Genom att utnyttja pedagogernas och barnens synsätt kunde jag även 

analysera rörelse utifrån det fenomenologiska perspektivet. Detta innebar att jag observerade 

hur barnen rörde sig i förhållande till rummet och till varandra. Det innebar också att jag 

observerade hur barnen genom rörelse kommunicerade med varandra. Däremot är barn 

nyfikna och vill prata med mig och därför blev det svårt att bara observera utan att prata med 

barnen. Jag hade en utgångspunkt att det inte spelade någon roll vilken tid på dagen jag kom 

och observerade. Efter reflektion insåg jag att det var bäst att vara på förskolorna mellan 

klockan nio och tre då mest barn var närvarande.  

 

Beroende på om pedagogerna hade planerad verksamhet eller oplanerad spenderade jag 

alltifrån en timme till tre timmar på avdelningarna. Jag observerade i deras dagliga 

verksamhet vilket gjorde att de inte behövde planera för att jag skulle komma, vilket jag inte 

ville heller, det gjorde också att inga avbrott skapades. Jag funderade innan på om jag skulle 

ha med block och penna för att skriva ner tankar men jag valde att och ha min mobil telefon 

för att göra det mer diskret. Jag plockade upp den när jag ville skriva ner något och satt på en 
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lämplig plats för den bästa överblicken av avdelningen. Jag har tidigare träffat nästan alla barn 

på förskolan och pedagogerna så det gjorde att jag inte var främmande för dem. 

Verksamheten kunde därför vara som den vara utan att jag störde. Jag kunde komma in på 

avdelningen och lämna utan några problem.  

 

Urval och material 

 

Denna studie har genomförts på två förskolor i två olika kommuner i Stockholms län. På 

dessa förskolor har jag observerat på fyra olika avdelningar, tre på den ena och en på den 

andra. Den mista avdelningen hade fjorton barn och den största hade tjugofyra barn. En av 

förskolorna har en inriktning där det finns möjlighet att välja utomhusavdelning. Jag har 

observerat på både småbarnsavdelning med barn ett till tre år och på storbarnsavdelning med 

barn tre till fem år. Pedagogerna på avdelningen är två till fem personer beroende på 

barngrupp och det finns till en förskollärare i varje grupp. Förskolorna är kommunala och har 

förutom utomhusavdelningen ingen speciell uttalad inriktning.  

 

Studiens material utgörs av sju timmars observation och fyra intervjuer med förskollärare. I 

mina observationer har jag fokuserat på hur barnen rör sig i allmänhet och hur miljön 

påverkar deras rörelse. Jag har även observerat pedagogernas förhållningssätt till läroplanen 

och hur de arbetar med barnens rörelse, vare sig de främjar eller hindrar. Observationerna 

skrev jag snabbt ner för att ha så färskt minne som möjligt och för att skapa ett material för 

analys.  

 

Etiska aspekter 

 

Som jag tidigare nämnt är det viktigt att presentera syftet av undersökningen till de personer 

jag intervjuar. Det finns fyra olika huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När jag intervjuar behöver jag se till att behandla 

de inblandades integritet och personuppgifter enligt de regelverk som finns. Konfidentialitet 

betyder att hålla informationen för sig själv och att vi inte lämna ut något till utomstående. 

När resultatet presenteras ska inte enskilda individer kunna utpekas. Intervjuar jag en större 

grupp är det inte lika lätt att någon kan bli utpekad medans i en mindre grupp kan individer bli 

lättare att identifiera (Vetenskapsrådet 2002, s. 6–7). Jag har valt, efter diskussioner med 

lärare, att inte skicka ut en samtyckesblankett. Detta är för att jag endast observerar barnen 
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som grupp och inte individer. Jag intervjuar heller inga barn utan endast pedagogerna som har 

gett sitt samtyckte genom email. 

 

Tidigare forskning 

 

I förskolan är rörelse en del av verksamheten, ett barn sitter sällan still. I denna studie är 

rörelse och motorik huvudämnet. Nedanstående citat är en rekommendation som vi enligt 

Riksidrottsförbundet bör följa. ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt minst trettio minuter” (Riksidrottsförbundet 2009, s 8). Utifrån denna 

rekommendation valde jag att observera minst trettio minuter av förskolans verksamhet.  

 

Rörelseförmåga 

 

I skolan kallas det idrott och hälsa som finns på schemat som en ordinarie lektion. I förskolan 

finns inga konkreta lektioner. Förskollärare har en skyldighet att förbereda barnen för skolan. 

Hur vi skapar rörelse i verksamheten är annorlunda. Genom många oplanerade aktiviteter blir 

barnen aktiva, däremot saknas det planerade rörelse aktiviteter. Rörelseförmåga ses ur ett 

pedagogiskt perspektiv som något som människan utvecklar. Det är inte en medfödd kunskap. 

Richard Tinning och John Evans, forskare inom idrottspedagogik, menar att ämnet idrott 

bidrar till kroppens intelligens. Det handlar om förmågan att röra sig samt uttrycka sig som en 

lärande utveckling (Nyberg & Larsson 2016, s 42–43). Som tidigare nämnt observerade jag 

hur pedagoger främjar eller hämmar rörelse. Denna forskning blir relevant för mig eftersom 

barn under sin förskole tid utvecklar sin rörelseförmåga. Detta genom planerade och 

oplanerade aktiviteter. 

 

Rörelseförmåga har även med kroppsmedvetenhet att göra. Även detta är något människan 

utvecklar under sin livstid. Som pedagog kan vi lära barnen genom övningar där kroppens 

tyngd utmanas som till exempel balansgångar. Övningar som barnen redan kan barnen få 

undersöka genom att ändra tyngd på den. Hur kroppen rör sig i olika miljöer och i jämförelse 

med andra i sin omgivning är inkluderat i kroppsmedvetenhet. En forskare vid namn Margaret 

Whitehead belyser att vår kroppsliga förmåga blir värde i barnens utbildning. Hon menar att 

det viktigaste i idrottsämnet, som i förskolan blir rörelse, är att barnen ska få möjlighet att 

utveckla dess rörelsekompetens (Nyberg & Larsson 2016, s 43–45). Jag har valt att observera 
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barnen och pedagogerna i den miljö dem vistas i. Barnens kroppsmedvetenhet kan utforskas 

genom rumsuppfattning vilket görs på avdelningarna.  

 

Motorisk utveckling  

 

Barns motoriska utveckling förhåller sig oftast till ålder men också till ett barns färdigheter. 

Vanligtvis har man sett att den motoriska utvecklingen är något som sker under de första 

levnadsåren. Det är dock en process som sker under hela livet (Sigmundsson & Vorland 2004, 

s 17–18).  

 

I teorin gällande motorisk utveckling benämns det oftast inom två forskningsområden: 

motorisk kontroll och motoriskt lärande.  Den motoriska kontrollen grundar sig i hur det 

neuromuskulära systemet aktiveras genom muskler och kroppsdelar. Det motoriska lärandet 

har fokus på olika metoder för utlärning av rörelser där olika teorier vilket sätt som blir mest 

effektiv att lära ut på. (Nyberg & Larsson 2016, s 66). Det finns även begrepp som 

grovmotorik vilket rör de stora muskelgrupperna och finmotorik som rör de små 

muskelgrupperna (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, s 9). Jag har observerat olika 

åldersgrupper och hur pedagoger utmanar barnens motorik på olika sätt beroende på just 

ålder. Vilken ålder barnen har påverkar rörelseutvecklingen. I min studie blir detta viktigt 

eftersom jag har observerat olika åldrar. Jag har fokuserat på att se hur miljöerna också spelar 

in i den motoriska utvecklingen. 

 

Miljöns påverkan på motorisk utveckling 

 

Hermundur Sigmundsson och Arve Vorland Pedersen beskriver att motoriken utvecklas olika 

beroende på vart barnen vistas. Så fort barnen börjar i förskolan spenderas den mesta tiden 

där. Förskollärare har ett uppdrag att utveckla barns motorik och därför behöver de skapa 

organiserade aktiviteter som främjar det. Förskollärare bör även låta barnen utforska 

motoriken genom egna lekar. Det finns ramar att följa och att konstant säga åt barn att inte får 

springa runt inomhus kan hindra deras motoriska utveckling. Hemmet är en viktig faktor för 

motoriken och en plats som vi pedagoger samarbetar med. Under ett barns första levnadsår är 

ens hem den viktigaste platsen för stimuleringen av motoriken. Färdigheter som att krypa, åla 

och gå är något som övas hemma oplanerat och möjligen planerat. Barn övar ofta själva för att 

vilja ta sig fram och vara självständig vilket utvecklar motoriken (Sigmundsson & Vorland 
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Pedersen 2004, s 56–57). Jag tittar noga på hur barnen själva använder sina tidigare 

erfarenheter och utmanar sig motoriskt. Jag noterar även hur pedagogerna hanterar detta, 

främjande som hämmande. Den motoriska utvecklingen är grunden till hur rörelse skapas. 

Om pedagoger hindrar barnens spontana rörelse kan detta sätta käppar i vidare utveckling. 

Däremot kan pedagoger också ta vara på situationen och hjälpa barnen utmana sitt 

rörelseschema. 

 

Idag bor många barn i olika områden med olika tillgång till olika miljöer vilket påverkar 

chansen att leka fram motoriska färdigheter. I storstäder med många lägenhetsbyggnader finns 

det sällan plats för lekplatser eller så trycker dem i något som liknar en lekplats. I 

villaområden har ofta husen egna bakgårdar där egna utrymmen kan skapas eller så finns det 

en större lekplats där alla kan samlas i området. Gun Sandborgh skriver i sin bok ”Rörelse” 

om barns möjlighet att vistas i olika miljöer skapar nya erfarenheter, till exempel att klättra på 

ett berg de inte gjort förut. Omgivningen blir ett nytt ställe att göra framsteg på samt att öva 

koordination. Att pröva sig fram är viktigt för ett barn och sen att vi vuxna ser till att de kan 

vidareutvecklas genom att skapa liknande aktiviteter där barnet är motiverat (Sandborgh 

1977, s 2–3). Förskolan har möjlighet att även här utmana barnen med nya miljöer. Under 

mina observationer noterar jag hur pedagoger låter barn utforska dessa. Till exempel den 

skolgård som finns på förskolan eller under utflykter. 

 

Hälsoaspekten på fysisk aktivitet 

 

Den organiserade fysiska aktiviteten har ett dolt lärande och en inbjudan till ett hälsosammare 

liv. Det är inte nödvändigt att anta att barn har dåliga hälsovanor i förskolan men kan vi bidra 

till ett intresse för rörelse kan de få barnen att vilja röra på sig utanför förskolan. Vi ska inte 

skapa fysiska aktiviteter för att barnen ska bli vältränade eller liknande utan enbart få dem i 

rörelse. Många barn ser också att röra på som något jobbigt därför behöver vi göra olika 

aktiviteter där olika kroppsdelar används (Nyberg & Larsson 2016, s 36–37). 

 

Anders Nordlund, före detta lärarutbildare i idrott, Ingemar Rolander, universitetsadjunkt i 

idrott och rörelse på Uppsala universitet, samt Leif Larsson, rektor och utvecklingsledare, 

skriver om hur förskolan kan arbeta förebyggande med hälsa eftersom barn kan ha svårt att 

förstå innebörden av den. Förskollärare kan erbjuda barn möjlighet till fysisk aktivitet, bra 

mat och se till att barnen får tillgång till vila om de behövs. Ett enkelt exempel i förskolan är 
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att introducera hälsa genom varierad kost och uppmuntran till rörelse. Förskollärare bör ha en 

dialog med hemmet för att hjälpa till med övergången till förskolan så att det finns en kunskap 

om hur barnet lever hemma (Nordlund, Rolander & Larsson 1998, s.21–22).  

Resultat och analys 
 

När jag kontaktat förskolor för att komma och observera har jag fått blandade reaktioner. 

Pedagogerna har inte sett något hinder med att jag kommer till förskolan men snarare hinder i 

vad jag ska observera. Pedagogerna har till största del svarat att jag bör observera vid 

organiserade aktiviteter eller vid utomhusaktiviteter där dem upplever att barn rör sig mest. 

Jag tänkte att pedagogerna var rädda att jag inte skulle se någon rörelse om jag endast var 

inomhus. Jag har efter diskussion förklarat att min studie rör rörelse i allmänhet. Hur barnen 

rör sig i den miljön de har samt hur pedagogerna inspirerar till rörelse. Därefter blev det 

tydligare och jag fick bestämma när jag ville komma. Några har ordnat aktiviteter så att jag 

kan observera när alla barn rör sig och andra har låtit mig varit med i den dagliga 

verksamheten. Jag har fått möjlighet att ta del av de barnen gör och hur de rör sig både 

inomhus och utomhus. I och med att jag fått observera i olika miljöer har jag noterat alla sätt 

barnen rör sig på och hur de själva spontant skapar rörelse. 

 

Läroplanen  
 

I studiens inledning nämner jag hur läroplanen beskriver ett antal mål för förskolan. 

Förskollärarna har ett ansvar att planera verksamheten utifrån läroplanen. Därför arbetar 

förskollärarna tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen för att verksamheten ska 

stämma överens med strävan och mål. ”Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmågan och kroppsuppfattning genom att erbjuda olika slags rörelse i flera 

sammanhang på förskolan” (Förskollärare 4). Jag har observerat att det saknas kompetens om 

läroplanen hos vissa pedagoger. Ett exempel är hur pedagoger utan relevant utbildning är 

snabba på att säga åt barnen när de rör sig eller springer inomhus.  

 

 Läroplanen används också som en vägledning eller ett hjälpmedel i planeringen. För att 

presentera hur de arbetar och kopplar till läroplanen sätts resultat i form av bilder och text upp 

på väggen. Här presenterar de kopplingen mellan läroplan och rörelse vilket gör att föräldrar 

kan se och själva sätta sig in i arbetet. Läroplanen är ett verktyg för lärande och ska användas 

i all verksamhet. Nedanstående citat beskriver en förskolelärares tankar kring läroplanen. 
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Läroplanen är ett verktyg som sällan tas fram och används. Jag upplever mer att 

läroplanen sitter i bakhuvudet och pedagoger vet att de berör läroplanens 

strävansmål i inriktning rörelse då pedagogerna har rörelse både ute och inomhus. 

Den tas dock sällan fram för att se över. Jag anser att läroplanen bör vara ett 

verktyg vi alltid förhåller oss till och ständigt ser över när vi arbetar med något. 

Ett hjälpmedel att se hur vi arbetar med den olika strävans mål som exempelvis 

rörelse (Förskollärare 1). 

 

Jag har observerat hur enkelt att glömma bort delar av läroplanen i det vardagliga arbetet. Inte 

minst de delar som rör fysiska aktivitet. Att komma ihåg varenda liten del av den kan vara 

svårt men det är viktigt att påminna sig om den. Därför ser jag att varje aktivitet som gör ska 

ses med läroplanen i bakhuvudet. Att pedagoger ständigt kan tänka hur barnens spontana 

aktivitet kan ha en koppling. Dessutom skulle det hjälpa att ha läroplanen liggandes framme 

så att pedagoger lätt kan slå upp och hitta målet eller strävan. Citatet nedan är en påminnelse 

av mål och strävan ifrån läroplanen.  

 

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 (Lpfö-98, s. 9).  

 

Det handlar inte bara om att sätta upp den på väggen för att visa det arbete som kopplas till 

den. Att prata om läroplanen gör även att föräldrar blir medvetna om det arbete pedagoger 

utför.  

 

Läroplanen är ett dokument med papper precis som en bok. Den finns där att läsa men pratas 

inte högt om i verksamheten. För mig som snart nyexaminerad känner jag att det vore bra att 

nämna om barnen gör något som uppfyller ett mål eller strävan i läroplanen. Genom detta kan 

vi vara uppdaterade på vad som står och vilket vårt faktiska uppdrag är. Det finns många 

pedagoger ute i landet som lägger upp bilder på sociala medier där de kopplar aktiviteten till 

läroplanen. Detta gör att jag påminns om både hur jag kan koppla men också hur aktiviteter 

kan skapas utifrån målen och strävan.  
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Rörelse 

 

Under mina observationer på två olika förskolor noterar jag att de trettio minuter rörelse som 

riksidrottsförbundet rekommenderar uppfylls i verksamhetens vardag (Riksidrottsförbundet 

2009, s 8). Barnen rör sig mer eller mindre hela tiden, oavsett vad för aktivitet som utförs. Att 

ta ett steg, klä på sig, krypa mot sitt bestämda mål eller genom kroppsspråk finner barnen sätt 

att utveckla sina motoriska färdigheter.  

 

Det är dags att gå ut på gården. Barnen uppmuntras på denna avdelning att klä på 

sig själva. Genom detta använder dem hela kroppen och får öva ordentligt på sina 

motoriska färdigheter. Pedagogerna hjälper endast till om det verkligen inte går 

för barnen (Observationsanteckning 2018-03-12). 

 

 Förskollärarna nämner vikten av att utgå från barnens egen nivå och att alla behöver röra på 

sig. Oavsett bakgrund ska alla få chansen att utforska nya rörelsescheman. Enligt 

fenomenologin ser jag hur barnen upplever miljön de är i och rör sig runt den (Högström 

2017, s. 55–56). Ett exempel på detta är hur en av avdelningarna är möblerad. Det finns ett 

stort utrymme som pedagogerna skapat där barnen kan springa en kort raksträcka. Här har 

barnen känt av miljön och anpassat sig efter den. Utrymmet är skapat eftersom de vill främja 

rörelsen på avdelningen. Deras intressen speglar av sig hos pedagogerna som planerar 

aktiviteter efter det. 

 

Jag som förskollärare är ansvarig för att vår verksamhet planeras utifrån 

läroplanen och barnens intressen och behov. Det är viktigt att barnen får utlopp 

för rörelse varje dag och att även de barn som själva inte väljer att röra på sig 

(Förskollärare 2). 

 

Det finns de barn som inte själva väljer att röra på sig och genom pedagogernas initiativ kan 

dem få möjlighet till rörelse. Övningarna ska vara roliga och utmanande men inte för svåra, 

det kan göra att barnen inte vill vara med. Övningarna kan även skapa inspiration för barnen 

som sedan kan utveckla detta till egna lekar. Detta kopplar jag till den rörelseförmåga 

Margaret Whitehead skriver om, att alla barn ska utveckla sin rörelsekompetens (Nyberg & 

Larsson 2016, s 43–45). 
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Oorganiserad rörelse 

 

På en av fyra avdelningar jag observerat på är det fullt välkommet att springa runt som barnen 

vill utan några restriktioner. Pedagogerna vill att barnen ska röra på sig så mycket som möjligt 

och har utifrån detta intresse skapat ett dansprojekt. På denna avdelning pratade pedagogerna 

mycket om att barnen genom rörelse lär sig om rumsuppfattning och riktningar. Detta är 

intressant eftersom jag själv inte tänkte på att barnen får öva på det. Det är inte bara rörelse 

barnen lär sig utan också så mycket mer. För att lära sig en dans behöver kroppen ha en 

motorisk kunskap. Det sägs att kroppen fattar och förstår en rörelse. För att införskaffa sig en 

vana, att till exempel dansa, behöver kroppen förstå hur rörelserna fungerar. Detta har med det 

motoriska lärandet att göra. Pedagogerna kan hjälpa till med det motoriska lärandet genom att 

visa hur barnen kan göra eller att be dem kolla på ett annat barn. Barnen får chans att härma 

varandra vilket ger en förståelse om hur andra gör. Dem får därigenom ny kunskap och en 

utmaning att göra nya rörelser som beskrivs ur fenomenologin (Merleau-Ponty 2006, s.104–

105).  

 

Att utmana barnen och arbeta för att de får tillit till sin kroppsliga förmåga och 

vågar utmana sig själva. Rörelse ska vara en naturlig del av livet och att barnen 

känner hur fantastisk deras kropp är och att de ”lyckas” i sina fysiska aktiviteter. 

(Förskollärare 3). 

 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan jag koppla detta till Maurice Merleau-Pontys 

beskrivning av en individs kroppsschema. Hon beskriver att kroppsschemat är kroppens 

omedelbara medvetenhet i ett rum. I och med att barnen får röra sig fritt kan dem utveckla 

detta och skapa sig en egen förståelse för sin kropp och hur rummet fungerar (Merleau-Ponty 

2006, s. 51–54).  

 

På de övriga tre avdelningarna är det inte förbjudet att springa fritt men öppenheten för det är 

mindre. Intresset från pedagogerna på den första avdelningen har gjort att de tagit något 

ostrukturerat och gjort något bra av det. I mina observationer finner jag att om det blir för 

mycket rörelse så att det blir stimmigt. Ljudnivån ökar oftast desto mer barnen springer runt. 

När det blev för högljutt observerade jag hur barnens fokus på den spontana leken försvann. 

Jag observerade även hur en pedagog snabbt ändrade inställning till barnens högljudda 

beteende. Hen försökte få alla barn att sitta still och påpekade att de inte fick springa runt. 
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Jag har observerat att ostrukturerade lekar kan vara svåra att avsluta eftersom barnen är mitt 

uppe i något. Inspirationen flödar och rörelsen är i full gång.  

 

Jag kommer in på avdelningen precis innan mellanmålet och barnen är i full 

rörelse utan att någon verkar bry sig om det. En pedagog är och hämtar maten och 

kvar på avdelningen blir två andra pedagoger medan barnen står på händer och 

springer runt. Att avsluta barnens lek för att äta mellanmål verkar inte populärt 

men barnen sätter sig ändå vid tre olika bord. Vid denna stund är barnen lugna och 

samtalar med varandra och pedagogerna (Observationsanteckning, 2018-03-12). 

 

Den fysiska aktiviteten ser ut att ha tröttat ut barnen som till slut sätter sig för att äta. Energin 

har blivit mer hanterbar eftersom de har fått springa av sig. Barnen har fått förmågan att 

uttrycka sig kroppsligt och skapar ett lärande som utvecklar deras rörelseutveckling. (Nyberg 

& Larsson 2016, s 42–43). 

 

Alla avdelningar strävar efter att erbjuda olika rörelseaktiviteter som uppmuntrar och 

inspirerar barnen till att vilja röra på sig. Pedagogerna vill att spontana rörelseaktiviteter sker 

samtidigt som de vill organisera så att barnen utmanas i sin kroppsliga utveckling. Barnens 

motoriska utveckling är något som också är viktigt för pedagogerna.  

 

Rörelseutvecklande arbetssätt handlar för mig om spontana rörelseaktiviteter i 

leken, framförallt ute där det går att hoppa, balansera, leka jaga-lekar mm 

tillsammans (Förskollärare 4). 

 

Citatet ovan kommer från en av intervjuerna där dem fick frågan ” Vad innebär ett 

rörelseutvecklande arbetssätt för dig som förskollärare?”. När jag var ute och observerade 

presenterade förskollärarna sina svar. De andra pedagogerna diskuterade sina kollegors svar 

och bekräftade deras tankar. ”Att uppleva snabba och stora rörelser som när de leker ute på 

gården eller lugna och mindre rörelser inomhus som när vi gör yoga.” (Förskollärare 1) 

 

Pedagogerna försöker genom ovanstående spontana aktiviteter intressera barnen för nya 

rörelseutvecklande sätt. Beroende på vilken ålder barnen är så kan pedagogerna prata om 

varför rörelse är viktigt och hur det gör kroppen stark. Att tillsammans med att äta och röra på 

sig regelbundet mår kroppen bättre. Detta är likt det Nyberg och Larsson beskriver i sin teori 
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om det motoriska lärandet. Fokus i utlärandet ska ligga på att hitta det mest effektiva sätt att 

lära ut på (Nyberg & Larsson 2016, s 66). 

 

Organiserad rörelse 

 

Jag har observerat hur pedagoger använder ett antal organiserade aktiviteter för att främja 

fysisk aktivitet. Det är aktiviteter som bland annat Bamsegympa eller lek i skogen. 

Bamsegympa är en slags barnanpassad version av ett Friskis och svettis pass. I denna 

organiserade rörelse kan pedagogerna få möjlighet att se flera barns rörelseutveckling. I 

intervjuer har flera uttryckt sig att det är svårt med de stora barngrupper som finns att se alla 

individer för dem själva. 

 

Det är full uppståndelse när jag kliver in på avdelningen efter mellanmålet. Halva 

gruppen är på väg ut för att leka och den andra halvan ska vara inne och ha 

bamsegympa. För dessa barn är det tydligt att det är svårt att sitta still. En av 

pedagogerna går iväg med matvagnen medans den andra som är kvar på 

avdelningen. När den andra pedagogen kommer tillbaka igen upplyser hon barnen 

om att de nu ska ha bamsegympa. Barnen blir lyriska och städar undan för att gå 

till dansmattan. Det är den bästa platsen för att röra sig på då det står saker på alla 

andra ställen. Bamsegympan består av fem olika låtar med rörelser till 

(Observationsanteckning, 2018-03-12). 

 

På grund av dessa stora barngrupper delas ofta avdelningen i mindre grupper så att barnen får 

mer tid att synas.  Ur ett fenomenologiskt perspektiv kopplar jag detta till Maurice Merleau-

Ponty. Merleau-Ponty menar att inlärning av nya rörelser gör att kroppen behöver anstränga 

sig och inte endast observera. I mindre barngrupper får barnen mer tid att se varje individ. I 

större barngrupper kan det vara svårt att hitta en plats eftersom utrymmet ofta är begränsat. 

När barnen får platsen att härma varandra får de ny kunskap och en förståelse hur de själva 

kan göra likadant (Merleau-Ponty 2006, s.104–108). Pedagogerna har svårt att hinna med alla 

barnen genom organiserade aktiviteter. De använder istället den oorganiserade leken som 

komplement för att ytterligare främja rörelse under den dagliga verksamheten. Pedagogernas 

bild av de olika typerna av aktiviteter blir därför väldigt olika men båda behövs. 
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Det är svårt att hinna med att se varje barns rörelseutveckling och att utifrån det 

kunna hitta något som passar varje barn, att hinna reflektera och planera för att 

kunna utmana dem vidare. Det är många barn och mycket vi ska hinna arbeta med 

vilket gör att det blir ett avvägande hur mycket rörelseaktiviteter vi hinner ha i 

förhållande till andra aktiviteter. Den fria leken är en viktig del och där försöker vi 

vara med och inspirera mycket till rörelse utomhus, men även där är det svårt att 

hinna med alla barn (Förskollärare 4). 

 

Som jag tidigare nämnt har en avdelning ett dansprojekt. I detta projekt har dem varje dag en 

organiserad dans stund.  

På våran barnavdelning har vi projektspår ”dans”. Barnen rör sig/dansar till olika 

musikstilar. För att lyfta dansen lite extra har vi lagt till attribut såsom Pom-poms, 

bjällror och svansar (till trolldansen). Det som är bra är att man dansar hur man 

vill utifrån sin vilja och sina förutsättningar (Förskollärare 3). 

Denna dans utmanar barnens grovmotorik och finmotorik vilket är viktigt att de får utveckla 

under sin uppväxt. (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, s 9). Ett annat attribut som 

används är en stor spegel pedagogerna har satt upp. Genom en fenomenologisk utgångpunkt 

har jag observerat hur barnen lär sig av varandra och i det rum dem är. En intressant 

observation jag gjort var under tiden barnen dansade så kollade dem på sig själva samtidigt i 

den spegel som finns. Maurice Merleau-Ponty beskriver fenomenologi utifrån hur en individ 

har en upplevelse av sin egen kropp (Merleau-Ponty 2006, s.104–108).  

En annan motorisk utmaning jag observerat var en utflykt till skogen. 

Det är torsdagsmorgon och jag anländer till förskolan när barnen klär på sig och är 

på väg ut. Denna morgon är det dags att gå till skogen. På vägen till skogen går vi 

uppför en lång och brant backe, vilket i snön blir svårt för att barnen halkar. För 

kroppen får dem en riktig bra motorik lektion eftersom alla kroppsdelar används. 

Genom att använda armar och ben tar dem sig upp för backen som har många 

hinder med stenar och grenar under snön som inte syns. När barnen väll tagit sig 

upp så är dem fortfarande fulla av energi och springer vidare till sin utpekade 

samlingsplats i skogen. Efter samlingen lekar dem en lek där barnen får springa 

runt varandra och öva på socialt samspel. Efter detta är det fri lek en stund och sen 
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är det dags att samlas igen och då får dem lära sig en ny lek som får dem att röra 

på sig i ett mer organiserat sätt. Efter är det dags att gå tillbaka till förskolan 

(Observationsanteckning, 2018-03-08). 

 

Ovanstående citat kopplar jag till Edmund Husserls citat ”Vår vardagliga kunskap om 

omvärlden grundas på hur den framträder för oss, inte hur den faktiskt är” (Husserl 1989, 

s.41–55). Jag har med mina fenomenologiska glasögon observerat barnens och pedagogernas 

verklighet av leken. Pedagogerna har efter leken förklarat för mig hur de tänker och på sätt 

har jag fått deras verklighet av leken. De berättar har utformat organiserade lekar efter hur 

barnen är som individer och inte gruppen som en helhet.  

 

Miljön 

 

Förskolornas miljö varierar i kvalitet. Kvaliteten har med vilken typ av byggnad de har 

verksamheten i och i vilket område förskolan är placerad i. Dem två förskolorna är moderna 

baracker som placerats ut för att det behövs förskolor. Barackerna känns inte optimalt 

planerade för att det ska vara barnverksamhet utan skulle passa mer för kontor. Utrymmena på 

förskolan hämmar chansen till rörelse eftersom dem är väldigt små. Baserat på det material 

pedagogerna har tillgång till utvecklas barnen olika. Barngrupperna är även en stor faktor till 

att miljön inte är den bästa. Den största barngruppen jag observerat är tjugofyra stycken och 

den minsta hade fjorton barn.  

 

Jag har tidigare nämnt att barnen ofta delas in i mindre grupper. Barnen och pedagogerna får 

en möjlighet att utvecklas individuellt i en större miljö. Mindre barn i ett utrymme skapar 

större utrymme. Enligt Hermundur Sigmundsson och Arve Vorland Pedersen utvecklas 

motoriken beroende på i vilken miljö de vistas. När barn har rätt ålder börjar de i förskolan 

och spenderar därefter sin mesta tid där. Därför är det viktigt att miljön är funktionell för att 

barnen ska kunna utvecklas motoriskt (Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004, s 56–57).  I 

de förskolorna jag observerat är möbleringen av möblerna kritiskt för att barnen ska kunna 

röra sig fritt. Utifrån det fenomenologiska rörelseschemat kan jag konstatera att barnen får en 

bra uppfattning av vart dem befinner sig i ett rum. (Merleau-Ponty 2006, s.51–54). Det är så 

mycket möbler att barnens spontana rörelse hindras för att de behöver se sig omkring först.  
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Inomhusmiljön påverkas av utrymmen som ofta är för små och tråkiga för barnen. Vill de jaga 

varandra är det svårt och att gymnastisera är inte heller optimalt. Pedagogerna önskar själva 

att större utrymmen finns vilket gör rörelse mer möjligt. ”Det man önskar är att det fanns ett 

stort rum där barnen hade utrymme, ex som skolans gymnastiksal.” (Förskollärare 3). 

Nedanstående citat är ett även det ett bevis på att pedagogerna saknar plats för rörelse i 

förskolan. 

 

Barngrupperna är stora och utrymmet inomhus är begränsat, därför upplever jag 

att det är svårt att arbeta med rörelse lika mycket inomhus som utomhus. Jag hade 

även önskat att det fanns något större rum på förskolan, som ett ”gymnastikrum” 

där barnen hade kunnat få utmana sin motorik och rörelse (Förskollärare 1). 

 

De små utrymmena och eventuellt dåligt möblerade rummen kan vara en risk för barnens 

säkerhet och hälsa. Pedagoger behöver utnyttja sina miljöer på bästa möjliga sätt. Samtidigt 

måste de ha i åtanke att barnen fortfarande utvecklas och en allt för utmanande miljö kan 

bidra till olyckor. 

 

Den ena förskolan jag besökt är en modern barack som ska vara tillfällig men snarare verkar 

bli permanent. Denna provisoriska lösning skapar miljöer som inte känns planerat för 

förskolebarn. Barnen behöver ha möjligheten att lära sig socialt samspel enligt 

Fenomenologins teori. I små miljöer finns det större chans att lära sig kommunicera men det 

skapar också större chans till konflikter. Barnen behöver lära hur andra barns verklighet ser 

ut. I trånga utrymmen kan det bli påfrestande och gör det svårt för barnen att klara av det 

sociala samspelet. Uppstår konflikter kan barn behöva gå iväg och lugna ner sig, är detta inte 

möjligt på grund av utrymmena så stänger av och det blir svårt att nå fram till dem. 

 

…pedagogen kommer tillbaka upplyser hon barnen om att de nu ska ha 

bamsegympa. Barnen blir lyriska och städar undan för att gå till dansmattan. Det 

är den bästa platsen för att röra sig på då det står saker på alla andra ställen. 

Däremot är det fortfarande ett begränsat litet område. Bamsegympan består av 

fem olika låtar med rörelser till. Dessa rörelser sitter på väggen så att barnen kan 

kolla på dem vilket gör att några vill göra rörelser som kommer längre fram. 

Pedagogen säger då att detta ska göras i ordning och att den rörelsen kan görs sen. 
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Alla kroppsdelar rör sig och de motoriska färdigheterna övas på högsta nivå. Flera 

barn klagar på att de inte får plats på mattan när dem till exempel ska rulla. Det 

uppstår små irritationer mellan barnen som gör att vissa går därifrån 

(Observationsanteckning, 2018-03-12). 

 

Det jag observerat och hört är att pedagoger frågar runt efter material och att bidragen från 

kommunen är få. Utomhusmiljön på denna förskola saknar även den utrymme för utveckling. 

De yngre barnen får utmaning i att klättra på den klätterställning som finns men för de äldre 

barnen finns ingen utmaning. Förskolan behöver gå över gatan till den andra förskolan för att 

ge dem utmaning. Barnen behöver få tillgång till lekplatser där dem kan öva själva att ta sig 

fram. Genom att öva på rörelser blir dem självständiga och kan därifrån utveckla sin egen 

motorik (Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004, s 56–57). 

 

Den andra förskolan jag observerat på har större utrymmen inomhus och utomhus. Här får 

barnen mer utmaning och leken kan anpassa till alla åldrar. Utomhus finns stora öppna 

utrymmen och fler olika gårdar baserat på vilken ålder barnen är.  

 

Där jag jobbar nu så finns det en hel del material att använda både ute och inne, 

tex bollar, stora tygstycken, balansbänkar, pulkor och stjärtlappar. Vi har en stor 

gård med många möjligheter att utmana barnen till rörelse både genom befintliga 

lekredskap och en varierad natur (Förskollärare 2). 

 

Tack var den stora gården kan pedagogerna anordna större evenemang som till exempel mini 

vasaloppet eller spring tävlingar. Rörelsen upplever jag är bättre på grund av miljön, den är 

även mer inspirerande. Det mest intressanta är att även denna förskola är, som jag ser det, en 

modern barack som dock har en bättre planlösning. Den har större rum och fler rum att vistas 

i. 

 

Den bästa utmaningen barnen kan få är genom att gå till skogen eller att vara utomhus på 

andra ställen än på förskolan. I mina intervjuer svarar samtliga pedagoger att det är det bästa 

sättet att skapa rörelse för barnen. ” Viktigt också att vara utomhus minst en gång varje dag 

för att få dagsljus och frisk luft” (Förskollärare 2). Det utvecklar barnens grovmotorik vilket 

involverar de stora muskelgrupperna (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, s 9). I skogen 
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blir det automatiskt många bra naturliga rörelseutmaningar för barnen då vi klättrar uppför 

backar och går i ojämn terräng (Förskollärare 4). 

 

Terrängen i skogen utmanar barnens fysiska rörelseschema. Samtidigt stimuleras barnen av 

alla intryck från de stora utrymmena i naturen. 

 

Vi gör rörliga aktiviteter som går till skogen. I skogen blir det mycket motorik och 

rörelse, barnen klättrar i träd, de går skogspromenader där barnen går över stenar 

och under träd med mera (Förskollärare 1). 

Vid en utflykt kan samtliga barn vara med eftersom utrymmet tillåter det. Fler pedagoger 

hinner vara delaktiga i planering av aktiviteter. Pedagoger får fler möjligheter att organisera 

och motivera barn till rörelse utomhus.  

 

Tre dagar i veckan går vi på utflykt i närområdet eller längre, denna vinter har vi 

åkt mycket stjärtlapp och pulka med barnen, rullat snöbollar och bygg och lekt i 

snön (Förskollärare 2). 

 

Det är viktigt att komma ut i den friska luften och att en skogsvistelse gör att barnen utmanas 

oavsett ålder. I en av mina observationer fick jag vara med en avdelning i skogen. Denna skog 

har alla möjligheter för att barnen ska utveckla sin rörelseförmåga. Det finns många platser i 

skogen för lek och kommunen har skapat olika platser för olika avdelningar så att dem kan 

göra den till sin egen. Dagen jag var med var det snöigt och barnen fick kämpa sig fram till 

platsen. Väl på plats skapar barnen rutschkanor och rullar ner i snön från bergen. Lyckan är 

totalt och rörelsen är mer fri och ostrukturerad. Det verkade som att barnen inte ens funderade 

på hur de fick röra sig, att utomhus var allting välkommet. Utomhus ser jag det som ett 

mindre strikt område. Inomhus eller på förskolan finns det många regler som ska följas, i 

skogen känner jag att dem försvinner. Det pratas inte lika mycket om vad som får eller inte får 

göras. När det kommer till naturlagar som till exempel att inte bryta av ett levande träd så 

nämns det men allt annat är välkommet. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv ser jag att 

barnen får mer utrymme till att härma varandra och utveckla sitt rörelseschema (Merleau-

Ponty 2006, s.104–108). 
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Rörelsemönstret upprepas hos barnen de springer upp för berget, åker ner, 

springer upp och åker ner. Med vanan av att ofta vara ute och röra på sig verkar 

det som att barnen aldrig blir trötta. Även fast det har mycket kläder på sig och 

motståndet i snön är tungt så är det inget hinder (Observationsanteckning 2018-

03-08). 

 

Jag kopplar detta till vad Gun Sandborgh beskriver om rörelse. Att barn ska få möjlighet att 

vistas i olika miljöer. Detta skapar nya erfarenheter och chansen att pröva saker det inte 

upplevt förut. En ny omgivning blir en ny plats för att utforska koordination och göra nya 

framsteg på. Genom att besöka nya områden kan vi öka motivationen för ny inlärning och för 

barnens vidareutveckling. Det är viktigt att vi låter barnen pröva sig fram i nya miljöer så att 

dem själva utvecklar ny kunskap som de sedan kan lära till någon annan. (Sandborgh 1977, s 

2–3). 

 

Slutsatser och sammanfattning eller slutdiskussion  

 

Mitt syfte med detta arbete var att ta reda på pedagogers inställning till rörelse/ fysisk 

aktivitet. Jag ville också undersöka möjligheter för rörelse i förskolan när utrymme ofta är 

begränsat.  

 

Förskollärare har ett enormt viktigt uppdrag och en läroplan att följa. Jag har observerat att 

förskollärarna gör allt för att följa den men att tiden för reflektion och återkoppling inte räcker 

till. De stora barngrupperna är ett hinder för att kunna utveckla alla på det sätt pedagogerna 

vill. Dessa stora grupper gör att pedagogerna behöver planera bättre för att alla ska få en 

möjlighet att utvecklas motoriskt. Enligt fenomenologin kan barnens rörelsescheman utmanas 

om pedagogerna intresserar sig för det. En pedagog med tillräcklig tid för barnen är 

ovärderligt i utvecklandet av rörelseschemat (Merleau-Ponty 2006, s.104–108). 

 

Ett sätt pedagoger skapar mer tid åt varje individ är att undvika stora barngrupper. De delar in 

barnen i mindre barngrupper vilket gör det enklare för verksamheten. Ofta går en grupp ut och 

en annan stannar inne. Finns det flera rum kan dem dela upp sig i dem. Pedagoger behöver 

skapa mer kreativa lösningar för detta hinder. Jag själv tänker att det behöver skapas mer rum 

i rummen och möjlighet till samarbete mellan avdelningar. Rum i rummen betyder att jag till 
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exempel sätter upp väggar för att skapa ett nytt område i rummet. Öppnas det upp fler 

avdelningar bli utrymmen större och barnen får mer plats att vistas på. 

 

Det hänger inte allt på förskollärarna utan de övriga pedagogerna är lika viktiga i det 

rörelseutvecklande arbetet. Även om det är en förskollärares ansvar att läroplanen följs så är 

det minst lika viktigt att barnskötare också tar sitt ansvar. Jag finner brister i hur lärarlaget 

följs när det finns pedagoger som inte har relevant utbildning. Det gör att uppdraget inte följs 

fullt ut. Alla ska arbeta som enhet för att barnen ska utvecklas. Under min utbildning har 

läroplanen varit en viktig komponent i alla uppgifter vi gjort. När jag varit ute på min 

verksamhets förlagda utbildning ser jag att den inte nämns lika mycket som den gör i skolan. 

Den finns som ett verktyg och den dagliga verksamheten kan kopplas till läroplanen. Däremot 

ser jag att den behövs lyftas mer. Ett mål eller strävan bör lyftas verbalt för att påminna oss att 

vi följer den dagligen. 

 

Under utbildningens fem olika verksamhets förlagda utbildningar har jag observerat barnens 

rörelse. Jag har även observerat hur det, enligt riksidrottsförbundets rekommendation, finns 

minst trettio minuters fysiskt aktivitet i förskolans verksamhet. Ett exempel på hur pedagoger 

främjar rörelse är den dans aktivitet jag tidigare har beskrivit. Enligt Maurice Merleau-Ponty 

fenomenologiska utgångspunkt behöver barnen utgå från en egen upplevelse av sin kropp 

(Merleau-Ponty 2006, s.104–108). Pedagogerna har därför satt upp en spegel. När barnen 

kollar på sig själv i spegeln får dem en sådan upplevelse. Denna spegel ledde till att barnen 

inte bara kunde observera andra men också sig själva. Detta var den enda avdelningen med en 

spegel. Uppsättningen av spegeln är ett praktiskt exempel av vad de andra avdelningarna kan 

och bör göra. Spegeln återspeglar reflektioner av sig själv och kan hjälpa i den motoriska 

utvecklingen. Detta kopplar jag till vad Nyberg och Larsson beskriver om det motoriska 

lärandet. Fokuset ska ligga på vilka olika metoder för utlärning som är mest effektiva att lära 

ut på (Nyberg & Larsson 2016, s 66). Hade fler avdelningar haft en spegel kunde fler barn 

lära sig själva genom att använda den. Spegeln var placerad på en plats i rummet där det fanns 

mest utrymme. Avdelningen hade möblerat så att rörelse kunde utnyttjas till max. Det var 

något jag uppfattade saknas på de andra avdelningarna, möbleringen. 

 

Jag har funderat på om pedagoger undviker rörelse inomhus men har observerat att det inte 

handlar om att undvika. I och med att utrymmena är små har barnen svårt att kunna röra sig 

fullt ut. Skulle barnen börja leka till exempel kull blir det svårt att jaga varandra eftersom det 
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är möbler överallt. I avsnittet om miljön beskriver jag hur pedagogerna utrycker brister i 

miljön. De önskar större utrymmen för rörelse, till exempel en gymnastiksal. På den 

avdelning där pedagogerna tillåter mer rörelse än vanligt har de möblerat för att främja rörelse 

hos barnen. Som tidigare nämnt har möbleringen möjliggjort barnen att springa kortare 

sträckor inomhus. 

 

Om avdelningen inte är inspirerande behövs det göra något åt det. Det gäller att tänka snabbt 

och komma på aktiviteter som stimulerar barnen när miljön inte räcker till. Avdelningen 

organiseras alltid av pedagogerna. Det kanske är dags att barnen får vara med i utformningen 

av miljön så att dem själva känner sig bekväma i den. Det handlar om att barnen ska få 

möblera eller bestämda vart allt material ska stå. Förskolan är en plats för både barn och 

pedagoger, jobbar alla tillsammans blir det en mer gemensam plats att trivas på. 

 

Jag har observerat att rörelse är tillåtet till en viss mängd. När det blir för högljutt blir 

pedagogerna, vad jag upplever lite små irriterande. När det når detta tillfälle, är när det 

undvikande kommer, vilket gör att dem säger åt barnen att det är dags att gå ut. Denna lösning 

är hämmande för barnens oorganiserade aktiviteter. Som tidigare nämnt är det ofta 

pedagogerna utan utbildning som sätter stopp för denna typen av rörelser. I kapitlet om 

oorganiserad rörelse beskriver en förskollärare hur det är viktigt att barnen får utlopp för 

rörelse. I en situation där ljudnivån är för hög är det pedagogernas ansvar att organisera 

aktiviteten istället för att sätta stopp för den. 

 

När de organiserade aktiviteterna inte räcker till och barnen tappar koncentrationen behöver 

pedagogerna använda större ytor. De låter barnen gå ut med motiveringen att de kan röra sig 

mer utomhus än inomhus. Inomhusaktiviteter fungerar fram till dess att utrymmet blir för litet. 

Utomhus får barnen mer utrymme till att skapa lekar där de till exempel kan jaga varandra 

eller på vintern; rulla runt i snön. Utomhus känns det som att pedagogerna också mår bättre. 

Pedagogerna trycker på hur viktigt dem tycker det är att vara ute med barnen. Frisk luft 

behöver alla och så fort de är utomhus kickar en extra energi igång. Barnen kan röra på sig 

och pedagogerna får även dem en chans att röra på sig. Den spontana leken blir också lättare 

när utrymmet är större. Friheten när det inte finns några begränsningar mer än områdets staket 

gör at barnen expanderar aktiviteterna. Denna frihet upplever jag också gör att barnen får vara 

sig själva och uttrycka sig utan att behöva tänka på ljudnivån eller utrymme.   
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Både pedagoger och barn tycker det är roligt att gå iväg till andra platser för att upptäcka nya 

miljöer. Vid utflykter går de mestadels till fots förutom de yngre barn som ibland åker vagn 

korta sträckor. Med dessa promenader skapar pedagogerna motoriska utmaningar och får 

barnen att lära sig gå längre. Att åka vagn hindrar barnen från att promenera vilket minskar 

deras motoriska utveckling. Barnens hälsa kan också påverkas av att inte aktivt få gå till fots. 

I förskolan ska vi uppmuntra till rörelse och om det inte sker i hemmet kan övergången bli 

svår (Nordlund, Rolander & Larsson 1989, s.21–22). Pedagogerna behöver utmana barnen till 

rörelse, att till exempel inte ta fram vagnarna. Låt barnen gå hela vägen för att de ska lära sig 

att orka.  

 

Att gå till skogen är ett sätt för pedagogerna att få barnen i en ny miljö. I min observation där 

barnen klättrar upp för en backe ser jag inte bara positiva rörelser med det utan även 

nackdelar. När den utflykten planerades var det snö ute. Trots att det är jättebra motorisk att 

gå på annorlunda underlag så såg jag hur barnen halkade. När snön ligger på ser pedagogerna 

inte vad som finns under. Precis som inomhus måste pedagoger reflektera över svårigheter på 

de fysiska aktivister barnen utför. I detta fall hade det varit bättre att gå en säker väg som gör 

att barnen kommer fram hela och rena. 

 

Hur vida pedagogerna gör rätt eller fel aktiviteter finns det inget som säger. I förskole världen 

finns inga rätt och fel. Allt handlar om kreativa tankar och lösningar för att göra den dagliga 

verksamheten funktionell för barnen och pedagogerna. Jag har under mina observationer 

noterat att de flesta pedagogerna är något rörelsemedvetna, men jag ser även att det kan bli 

bättre. Arbetslaget behöver hjälpas åt för att blir medvetna om hur de kan få in mer rörelse i 

verksamheten. 

 

Min slutsats av studien är att det finns rörelse i förskolan men att pedagogerna skulle kunna 

göra mer. Med den fenomenologiska utgångspunkten har jag observerat med andra glasögon 

än normalt. Det har lett till att jag kunnat relatera på ett mer pedagogiskt sätt. Utan denna 

utgångspunkt hade det varit svårt att svara på mina frågeställningar. Jag hade utan 

fenomenologin fått utgå från min egen verklighet. Enligt fenomenologin ska jag utgå från 

pedagogernas verklighet.  

 

Den fysiska aktiviteten i förskolan är viktigt för barnen och deras hälsa. Pedagogerna 

använder sig av organiserad rörelse för att utmana barnens rörelseschema och motoriska 
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färdigheter. Barnen får mer kontroll på sina kroppar, vilket gör de lättare för dem att utföra 

oorganiserade aktiveter. Pedagogerna ser på oorganiserad rörelsen som viktigt och att barnen 

får möjligheterna att röra sig fritt utan begränsning. Att aktivera sig under dagen håller 

barnens stimulans i kontroll. Jag upplever dock att det behövs mer organiserad rörelse för att 

ge barnen inspiration. Barnen lär sig av pedagogerna som i sin tur kan inspireras av barnen. 

Med fler organiserade aktiviteter kan pedagoger enkelt koppla till läroplanen och hålla uppe 

utveckling av barnens motorik. När fler aktiviteter organiseras kommer även läroplanen 

automatisk läggas i bakhuvudet och lättare kommas ihåg.  

 

Framtida forskning 

 

Efter denna studie skulle jag vilja undersöka rörelse från barnens perspektiv. Jag har i denna 

studie endast intervjuat pedagoger. Genom att intervjua barnen kan jag få en större helhets 

bild. I denna studie har jag endast rört på ytan av ett viktigt ämne. För att fördjupa mig kan jag 

observera hur de arbetar med barnen som individer och se till vilka speciella behov alla 

behöver. I min studie har jag observerat hur dem anpassar efter gruppen i ett större 

sammanhang. Alla barn är olika och rörelse behöver, på grund av det, individanpassas. I en 

framtida fördjupning skulle jag även kunna välja en annan ingång med andra teoretiska 

begrepp. Om jag har andra glasögon i en ny studie kan jag får möjlighet till att observera 

andra saker.  

 

Miljön har varit en nyckelfaktor i denna studie. Den är något jag skulle kunna dyka djupare i. 

Att jämföra flera förskolor och ta reda på anledningen varför baracker ställs ut för att skapa 

förskolor. Är det antalet barn som ökar? Finns det inte tid att bygga en förskola i ett ordentligt 

hus? Detta är något som intresserat mig efter mina undersökningar. Idag finns det många 

lösningar till förskolor. Beroende på område samt tillfrågan gör kommunen det bästa för att 

skapa plats för alla barn. 

 

I en framtida studie skulle jag även vilja ta reda på exakt hur mycket rörelse som behövs för 

att stimulera ett barn. Detta betyder att jag i sådant fall kan behöva intervjua föräldrar om hur 

mycket barnen rör sig hemma.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur förhåller ni er till läroplanens riktlinjer om rörelse? 

2. Vad innebär ett rörelseutvecklande arbetssätt för dig som förskollärare? 

3. Hur arbetar du som förskollärare med rörelse i den dagliga verksamheten? 

4. Vilka material har du tillgång till för att kunna arbeta rörelseutvecklande? 

5. Hur arbetar ni/du för att alla barn ska bli inkluderade i den rörelseutvecklande 

verksamheten? 

6. Känner du att du saknar resurser eller stöd för att arbeta med rörelse? 
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