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BAKGRUND: Inledningsvis ges läsaren en introduktion genom en återblick i hur pedagoger förr  
i tiden såg på rörelsens betydelse för barns utveckling. Detta följs av en kort 
sammanfattning om förskolans utveckling i Sverige. Efter det beskrivs tidigare 
forskning om barns utveckling inom motorik, språk och självkänsla samt vad 
forskningen säger om rörelselekens betydelse. Därefter kommer en beskrivning av 
nyare forskning om pedagogers uppfattningar kring rörelsens betydelse. 
Avslutningsvis beskriver vi rörelsens betydelse för barns hälsa. 

SYFTE:       Vårt syfte är att undersöka nio förskollärares uppfattningar om den organiserade 
rörelselekens betydelse för barns utveckling. För att utföra denna undersökning 
vill vi även ta reda på hur dessa förskollärare arbetar med rörelselek och vad de 
praktiskt gör under de stunderna. 

 

METOD:       Metoden som vi valt  är en kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi. I 
studien har nio pedagoger intervjuats om deras uppfattningar kring vårt syfte.  

 
RESULTAT:  Resultatet av vår studie visar att samtliga pedagoger som vi har intervjuat visar en 

positiv inställning till rörelse i förskolan. Alla pedagoger rapporterar att de arbetar 
aktivt med att stimulera barns utveckling genom att använda sig utav rörelselek. 
Många berättar att de med hjälp utav rörelseleken kan upptäcka brister i barns 
motorik och försöker arbeta bort dessa brister hos barnen genom rörelselek. Flera 
av pedagogerna beskriver sin syn på olika kopplingar mellan motorik och lärande, 
de menar att rörelsen har betydelse bland annat för barns koncentration, 
självkänsla, sociala samspel och språkutveckling.  
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1. Inledning 
Som två lärarstuderande med inriktning mot förskolan, har vi nu kommit fram till vår sista termin 
då det är dags att skriva vårt examensarbete. Det som har fångat vårt intresse under dessa tre och ett 
halvt år, är bland annat den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling. Av denna 
anledning valde vi att göra en empirisk studie för att undersöka hur nio förskollärare uppfattar detta 
fenomen. Genom att denna studie utförs bidrar den till att sprida kunskap om hur dessa pedagoger 
arbetar med rörelselek i sin verksamhet samt hur de uppfattar kopplingen mellan rörelselek och 
barns utveckling. Vi anser att denna studie bör göras för att belysa att det finns uppfattningar och 
forskning som hävdar att rörelselek och fysisk aktivitet har betydelse för många olika områden av 
barns utveckling. Någon forskning om just förskollärares uppfattningar av detta fenomen har vi inte 
kunnat hitta. Därför anser vi att det är särskilt intressant att undersöka denna fråga. Av samma 
anledning tror vi att frågan är intressant för samhället i stort, framförallt för pedagoger som tar del 
av vårt resultat. 
 
Arbetet med organiserad rörelselek intresserar oss eftersom vi är nyfikna på hur vi ska kunna arbeta 
med detta i vår framtida yrkesroll. Därför vill vi undersöka vilken betydelse den fysiska aktiviteten 
får för barns utveckling. Vårt intresse för detta har väckts på olika sätt. En av oss läste under sin 
specialisering, inriktningen idrott och hälsa då intresset för barns utveckling genom rörelselek 
väcktes. För den andre av oss väcktes intresset under tidigare besök på en förskola, där pedagogerna 
aktivt arbetade med att utveckla barnens motorik genom rörelse.  
 
Tanken var först att undersöka vad den organiserade rörelseleken har för betydelse för barns 
utveckling. Detta var dock inte möjligt att göra på de tio veckor som vi har haft till vårt förfogande 
att skriva denna uppsats. Därför valde vi att inrikta oss på pedagogers uppfattningar om 
rörelselekens betydelse för barns utveckling. Pedagogerna i vår undersökning blev tillfrågade om 
sin syn på begreppet rörelselek och det visade sig att de såg på begreppet på samma sätt som vi, 
men några av dem använde en annan benämning på aktiviteten. Vår definition av begreppet 
rörelselek kommer att förklaras under syftet och frågeställningarna. I vår uppsats kommer 
förskollärare att användas synonymt med pedagog.  
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2. Syfte  
Vårt syfte är att undersöka nio förskollärares uppfattningar om den organiserade rörelselekens 
betydelse för barns utveckling. För att utföra denna undersökning vill vi även ta reda på hur dessa 
förskollärare arbetar med rörelselek och vad de praktiskt gör under de stunderna. 
 
2.1 Frågeställningar  
För att ta reda på vårt syfte har vi tagit hjälp utav dessa fyra frågeställningar:  
 
1. Hur arbetar förskollärarna med organiserad rörelselek? 
2. Vad gör de under rörelseleken? 
3. Vad har de för syfte med den organiserade rörelseleken? 
4. Hur ser pedagogerna på sambandet mellan rörelselek och barns utveckling?  
 
2.2 Vår definition  
Med organiserad rörelselek menar vi gympa/rörelse pass inne på förskolan, utomhus eller i en 
idrottshall. Det kan vara lekar och aktiviteter som ”styrs” av pedagogen och som har ett syfte. 
Hinderbanor, äventyrsbanor och skogsaktiviteter räknar vi också som organiserad rörelselek. När vi 
sökt på ordet rörelselek i ordböcker och lexikon har det inte funnits med. Däremot har vi hittat ordet 
i flera boktitlar och i böcker med rörelsetema. Då har författarnas definition varit lik vår.   
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3. Bakgrund  
Här beskriver vi tidigare forskning som har gjorts om rörelse och barns utveckling. I avsnittet 
historia beskriver vi hur pedagoger förr i tiden uppfattade rörelsens betydelse. Under rubriken 
läroplanen beskriver vi det som läroplanen tar upp angående rörelse. Därpå följer en beskrivning av 
tidigare forskning kring barns utveckling kopplat till rörelse. Efter det redogör vi för olika 
pedagogers uppfattningar om rörelse utifrån modernare forskning. Avslutningsvis tar vi upp nyare 
forskning kring barns hälsa.  

3.1 Historia 

3.1.1 Pedagogers uppfattningar om rörelsens betydelse  
Nedan följer en kort redogörelse över vad pedagoger förr i tiden hade för uppfattningar om den 
fysiska aktivitetens betydelse för barns utveckling.    
 
Enligt Annerstedt (1991) menade Platon (427 f.kr-347 f.kr) att genom fysisk aktivitet blir 
människor starka, friska, vältränade och kroppens hälsa utvecklas. Platon menade att gymnastiken 
var till för själens skull, som ett medel att uppnå själslig harmoni. Enligt honom betraktades kropp 
och själ som en harmonisk enhet. Platon var även av den åsikt att människorna blev härdade och 
mera modiga av fysisk aktivitet, vilket var särskilt viktigt i krig. 
 
Vidare skriver Annerstedt om pedagogen Vittorino da Feltre (1378-1446) som ansåg att 
kroppsövningar skulle stärka barnen fysiskt. Da Feltre använde övningarna i ett hälsofrämjande 
syfte, det vill säga som sjukgymnastik.  Fysiska kvaliteter ansåg han vara bra i sig, men även en 
förutsättning för ett väl fungerande intellekt. Han menade att personligheten skulle utvecklas genom 
både intellektuell, fysisk och själslig uppfostran. Några speciella kopplingar mellan motorik och 
kognitiv förmåga kunde han inte bevisa, men han ansåg att barnen behövde fysisk aktivitet som en 
form av avkoppling ifrån slitsamma studier. Da Feltre menade att denna avkoppling sedan skulle 
göra barnen mera mottagliga för inlärning. En annan uppfattning som han hade om fysisk aktivitet, 
var att den stärkte den sociala relationen mellan lärare och elev och elever emellan (Annerstedt, 
1991). 
 
Pedagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839) ansåg enligt Annerstedt (1991) att 
varje gymnastikrörelse borde anpassas efter varje elevs fysiska förmåga. GutsMuths bokförde sina 
elevers resultat och kunde på så sätt utforma individuella program utifrån elevs kunnande och 
behov. Därmed kunde han följa deras individuella utveckling och välja övningar efter varje enskild 
elevs förmåga. Vidare poängterade han att tvång skulle undvikas, beröm skulle ges och barnen 
skulle tillåtas arbeta mycket i grupp. 
 
Annerstedt skriver vidare om pedagogen Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) som ansåg att 
pedagoger inte skulle bokföra några resultat, eftersom det viktigaste med den fysiska aktiviteten var 
att det allmänna välbefinnandet och kroppsuppfattningen skulle stimuleras. Gymnastiken skulle 
bidra till att göra barnen kroppsmedvetna och kunniga om kroppens olika delar, medan andra motiv 
som till exempel kondition och styrka inte var prioriterade (Annerstedt, 1991). 
 
Ytterligare skriver Annerstedt att ovanstående pedagoger ansåg att lek och kroppsövningar gav 
tillfällen för pedagoger att lära känna sina elever bättre. Relationen mellan pedagog och elev skulle 
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präglas av avspändhet, kamratlighet, ömsesidig respekt och förtroende. Att vistas tillsammans på ett 
lekfullt sätt ansågs vara ett utmärkt medel för att skapa bra relationer. Pedagoger och elever lärde då 
känna varandra på ett helt annat sätt än under den vanliga skolundervisningen. Detta bidrog till ett 
öppnare socialt klimat i skolan.  

3.2 Läroplanen  
När förskolan fick sin läroplan 1998 skilde den sig ifrån tidigare styrdokument eftersom den 
innehåller mål att sträva mot. Lpfö -98 (Utbildningsdepartementet, 1998) beskriver hur förskolan 
skall vila på demokratins grund och att varje barn skall respekteras. Vidare framhålls värdegrunden 
och allas lika värde som en viktig del av arbetet i förskolan. Dessutom uttrycks riktlinjer för att 
verksamheten skall lägga grunden till ett livslångt lärande och det skall vara roligt, tryggt och 
lärorikt för alla barn att vistas där. Det framkommer även att barn skall få klara av att göra framsteg 
och övervinna hinder i förskolan. Förskolan skall även utmana barnen och locka till lek och 
aktivitet. Läroplanen uttrycker mycket om hur barn utvecklas och lär genom leken men inte den 
organiserade leken utan mer i den fria. Lpfö -98 tar även upp att dans, drama och rytmik är ett sätt 
att kommunicera och uttrycka sig igenom. Målet som rör vårt område med rörelselek är detta:  
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 
13).  

 
Läroplanen beskriver att barn skall röra sig i förskolan men inget om kopplingen mellan rörelselek 
och barns övriga utveckling. Målet är enbart att barnen skall utveckla dessa olika förmågor, det står 
ingenting om hur barnen genom rörelse kan utveckla andra områden. Det finns däremot andra mål, 
som pedagoger med hjälp av rörelselek kan uppnå. Det är bland annat målen om att varje barn skall 
utveckla sin identitet, samt självständighet och tillit till sin egen förmåga. Även målet om att barnen 
skall utveckla sitt språk går att en koppla till syftet med rörelselek (UD, 1998). 

3.3 Barns utveckling 
Här presenterar vi tidigare forskning som gjorts inom motorik, språk, självkänsla samt barns hälsa. 
Även rörelselekens betydelse har det tidigare forskats om och vi redovisar en del av den 
forskningen under rubriken med samma namn.  

3.3.1 Motorik  
Motorik betyder utveckling av rörelser. Enligt Ellneby (1991) är ett litet spädbarn från början styrt 
av ett antal reflexer. Hon menar att en reflex är medfödd och är en reaktion som automatiskt sker 
när ett barn utsätts för en viss retning. Efterhand så utvecklas barnet och kan medvetet röra sig och 
styra sina leder, då försvinner reflexerna. Ellneby poängterar dock att barnet själv måste vara aktivt 
för att kunna utvecklas. Desto mer barnet övar, desto bättre lär det sig att behärska sina rörelser. 
 
Ellneby menar att när barnet lär sig något nytt, talar vi som vuxna ofta om hur barnet skall göra och 
visar med egna rörelser. Om barnet har svårt att förstå, kan vi hjälpa barnet med rörelsen genom att 
till exempel hålla barnet i händerna, beroende på vad det är för rörelse. Att låta barnet uppleva 
rörelsen genom vår egen rörelse, är en bra början för att det självt skall kunna känna hur det skall 
vara. Den tiden då barn lär sig och övar in rörelserna så är rörelserna medvetna, barnet måste hela 
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tiden koncentrera sig och tänka på hur det skall göra. Granberg (2000) skriver att genom många 
upprepningar lär sig barnet och rörelserna blir automatiserade. Detta kallas det kinestetiska sinnet 
och det innebär att om vi en gång har lärt oss hur en rörelse fungerar så sitter känslan av rörelsen 
kvar hela livet. Vidare menar författaren att barnet först behärskar rörelser med de stora 
muskelgrupperna (grovmotoriken) och dessa färdigheter är av stor betydelse för finmotoriken.  
 
Den grovmotoriska utvecklingen från 1 - 6 års ålder  
Här beskrivs riktmärken som redogör för var barnet ska ligga i utvecklingen vid en viss ålder. Dessa 
åldersangivelser är endast riktmärken som anger ungefär var i utvecklingen barnet befinner sig. 
Sådana riktmärken är vanliga fast grundas inte på vetenskap (Ellneby, 1991). 
 
1 år - Barnet tar emot sig när det faller och står en stund utan stöd. Det går även sina första steg. 
 
1,5 år - Barnet står och går nu själv, bredbent. Det sätter sig och reser sig genom att rulla över på 
mage. Det kan stå på knä och kan sätta sig på huk och resa sig igen. 
 
2 år - Nu går barnet baklänges, springer och stannar under språng. Det kan gå uppför en trappa och 
gå åt sidan. Det kan även gå på knä utan stöd av händerna. Nu kan barnet sparka till en boll. Det kan 
hoppa om man håller det i händerna. 
 
3 år - Barnet går nu bra.  Det hoppar även jämfota utan stöd. 
 
4 år - Hoppar cirka 25 centimeter långt. Barnet springer nu bra. Det kan gå balansgång på bred ritad 
linje. Det sitter stadigt och koncentrerar sig. Barnet kan nu stå på ett ben cirka 3-5 sekunder. Barnet 
kan nu gå uppför och nerför trappor utan att hålla i något. 
 
5 år - Barnet går nu ledigt med armarna svängande. Det står nu på ett ben utan stöd och det hoppar 
framåt på ett ben. Det hoppar även cirka 60 centimeter långt och kan hoppa ett högt svikthopp.  
Barnet behärskar att resa sig från ryggliggande som en vuxen. Barnet kan nu springa och sparka 
boll samt springa i trappan. 
 
6 år - Barnet kan nu stå på ett ben 8-10 sekunder samtidigt som det blundar. Det kan nu hoppa cirka 
75 centimeter långt.  
 
Vi har valt att ha med dessa riktmärken för att ge en bild av hur barns motorikutveckling ungefär 
kan se ut. Det kan vara bra för pedagoger att ha en mall för att se var barnen ligger i utvecklingen. 
Dock kan det vara stor variation mellan olika barn. 

3.3.2 Språkets koppling till rörelse 
Enligt Centerheim-Jogeroth (1988) har våra två hjärnhalvor sina egna speciella uppgifter men de är 
ändå beroende av att samarbeta med varandra. Författaren skriver att människan föds med två 
hjärnhalvor, som ännu inte är specialiserade för sina olika uppgifter. När det gäller 
språkutvecklingen menar hon att det troligtvis är den högra hjärnhalvan som används mest till en 
början. Samarbetet mellan hjärnhalvorna går efter hand bättre och bättre. All utveckling i hjärnan 
sker genom att barnet är aktivt. Genom att barnet leker, rör sig och undersöker världen, samtidigt 
som det sjunger, lyssnar och tänker, utvecklas hela hjärnan. Det är samma sak hos oss vuxna, att 
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den egna aktiviteten, bland annat fysisk träning, är viktig för den fortsatta utvecklingen 
(Centerheim-Jogeroth, 1988). Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) kan lek och 
rörelseträning vara en utomordentligt bra metod för att utveckla språket. Barnets ordförråd kan 
utökas om man långsamt inför nya ord i leken och tar sig tid att upprepa och förklara dem. Genom 
att röra sig kan barnet på ett bra sätt lära in olika begrepp. 
 
Ellneby (1991) menar att genom att vi vuxna visar rörelser, och gör saker samtidigt som vi säger det 
så grundläggs barnens förmåga och lust till språket. Det första stadiet i språkutvecklingen är 
samspelet mellan vuxen och barn och detta innebär gester, leenden och mimik. På så sätt hör rörelse 
och språk ihop. Ett barn behöver också öva upp musklerna runt munnen för att talet skall kunna 
utvecklas bra, och att sug-, svälj- och tuggrörelserna utvecklas normalt har stor betydelse för barnets 
uttal. Detta kan enligt Ellneby tränas genom mungymnastik, tungvrickningsramsor och sug- och 
blås- lekar. 

3.3.3 Självkänslans koppling till rörelse 
Att känna sig trygg och tro på sig själv ger alla människor större möjligheter att utvecklas och lära 
sig nya saker. Svan m.fl. (2000) skriver att som pedagog skall man alltid uppmuntra barnen och 
berömma dem för varje sak de gör, detta bidrar till att barnet får en positiv bild av sig själv. Lek och 
rörelse, kan i en positiv accepterande miljö, gynna barnet till en bättre självkänsla. Att klara av en 
rörelse innebär trygghet för ett barn. Ett misslyckande kan däremot leda till osäkerhet och att 
självförtroendet sjunker. Det gäller att alltid stimulera och hjälpa de barn som behöver. Det är 
viktigt för barnet att känna att det har lyckats. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att 
om barnet får en negativ bild av sig själv kan det leda till emotionella störningar, 
inlärningssvårigheter och hämningar i personlighetsutvecklingen. Detta innebär att man inte får 
ställa för stora krav på barnet. Förväntningar från omgivningen är avgörande för barnets upplevelse 
av framgångens eller motgångens betydelse. Alla barn är bra på olika saker så det gäller att ge 
barnet större valmöjligheter så att varje individ kan hitta något som den är bra på och på det sättet få 
en bättre självkänsla.  
 
3.4 Rörelsens koppling till barns utveckling  
Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) har rörelsen stor betydelse för barns totala 
utveckling. Detta är på grund av att det krävs samordningar av nerver och muskler och ibland även 
en intensiv hjärnverksamhet för att röra sig. Sandborgh-Holmdahl och Stening anser att medveten 
lek och rörelseträning skapar gynnsammare förutsättningar för inlärning.  
 
Ellneby (1991) poängterar att motoriken är viktig för inlärning av andra färdigheter, och alla barn 
har olika inlärningsförmåga. Hon menar att barn behöver öva sig på att härma för att kunna lära sig, 
att göra samma rörelser som det ser. Det är med led- och muskelsinnet som barnet kan träna rörelser 
och barnet behöver först träna att kopiera med kroppen, för att sedan kunna kopiera siffror och 
bokstäver i skolan. Hur led- och muskelsinnet fungerar har betydelse för imitationsförmågan, och 
imitationsförmågan är viktig för kopieringsförmågan, som behövs vid inlärning. Författaren menar 
till exempel att klappa stavelser med händerna påverkar barnen till att lättare förstå hur många 
stavelser det är i ett ord. Alltså hjälper själva rörelsen till för att barnen skall lära sig. Parlenvi och 
Sohlman (1984) skriver att det kan ta lite tid för ett barn, innan det lärt att röra sig samtidigt som det 
tar till sig instruktioner. Författarna menar att kroppens och talets motorik måste bli automatiserat, 
innan barnet kan lyssna samtidigt som de utför en rörelse. 
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Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) skriver att dåligt utvecklad automation av rörelser kan 
göra att barnet får svårt att följa med i undervisning och få svårt att koncentrera sig. De barnen med 
dåligt utvecklad grovmotorik, antas alltså ha sämre förutsättningar än andra, att klara av en 
inlärningssituation. Barnet behöver träna mycket på varje rörelse och gläds ofta över att behärska 
rörelsen bättre och bättre. Detta utvecklar självförtroendet och det gör det lättare för barnet att lära 
in nya saker.  
 
Ellneby (1991) skriver att i rörelseleken kan pedagoger upptäcka barns motoriska problem, 
samtidigt som detta kan vara svårt eftersom barnet kan komma med undanflykter när det inte vill 
utföra den rörelse som det inte behärskar. Pedagoger ser ofta bara de färdigheter som barnet redan 
har. Författaren menar att därför är det bra om det görs noggranna observationer över varje enskilt 
barn, så att alla barn med svårigheter upptäcks i tid. På så sätt kan de barnen få hjälp redan i 
förskolan vilket kan resultera i att de sedan slipper problem i skolan. Om barnets svårigheter inte 
upptäcks förrän i skolan, så kan detta leda till att barnet får en dålig självkänsla om barnet inte 
uppfyller de krav som ställs där. Detta blir negativt för barnets fortsatta utveckling, det kan få svårt 
att klara av andra saker på grund av den dåliga självkänslan (Ellneby, 1991).  
 
Även Ericsson (2005) menar att motorisk träning i skolan kan ha betydelse för barns motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer. Hon menar att om barn har problem med detta när de 
kommer till skolan kan idrottsundervisning underlätta vissa problem. I hennes undersökning, 
(Ericsson, 2005) som gjordes på en grundskola behandlar hon motorikens och rörelsens betydelse 
för barns skolprestationer samt hur barn med motoriska svårigheter kan bli hjälpta med fysisk 
aktivitet. Studiens resultat visar att Ericsson anser, att skolans personal behöver vara bättre 
förberedda för att ta emot och undervisa barn, som har motoriska brister och 
koncentrationssvårigheter. Observationer av barnens motorik vid skolstarten borde utföras för att se 
vilka barn som skulle behöva extra stöd inom olika områden anser Ericsson .  
 
Ericsson talar även om att förskolans personal spelar en viktig roll i barnens motoriska utveckling. 
Barn kan i förskolan utveckla och automatisera grovmotoriska rörelser om det ges tillfälle att 
exempelvis rulla, åla, klättra, snurra, springa med mera. Hon ger även konkreta förslag på 
aktiviteter som förskollärare kan göra med barnen. Hon nämner till exempel nämner hon 
motorikbanor, rytm- och sånglekar, och fotboll som lämpliga aktiviteter för pedagogerna att göra 
tillsammans med barnen i förskolan. Ericsson menar även att motorikobservationer kan få positiva 
effekter för barns motoriska utveckling, genom att barnen då utför mer motoriska aktiviteter. 
 
 
3.5 Pedagogers uppfattningar om ämnet idrott och dess mål 
Annerstedt (1991) beskriver hur Kane 1974 utförde en undersökning bland cirka 900 idrottslärare i 
England och Wales, där de ombads rangordna olika mål med idrottsämnet. Det mål som hamnade i 
topp var utvecklingen av motorisk förmåga följt av självförverkligande hos eleverna samt 
förberedelse för en meningsfull framtid. Dessa är mål som kommit upp i flera olika undersökningar 
om idrottens betydelse. Enligt Annerstedt utförde Engström 1969, en undersökning bland 
idrottslärare, där 90 % svarade att det viktigaste målet med ämnet var att skapa "ett bestående 
intresse och förståelse för fysisk aktivitet". Annerstedt skriver vidare att Carlsten år 1989 tillfrågade 
31 stycken idrottslärare om målen med idrott. Svaren de gav var bland annat; att eleverna skulle 
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erhålla träning i olika sociala färdigheter, att de skulle få prova på olika alternativa idrottsaktiviteter 
och få upp ett intresse för fysisk aktivitet. Även att de skulle känna att det är skönt att röra på sig, att 
man mår bra av det och att det är roligt. En annan viktig del var att få med alla elever och att betona 
motion inte prestation (Annerstedt, 1991). 
 
Annerstedt har själv gjort en undersökning (Annerstedt 1991) där han intervjuat idrottslärare, 
idrottslärarkandidater och lärarutbildare där ett av hans syfte var att ta reda på deras uppfattningar 
om idrottsämnets mål. En lärarkandidat han intervjuat menar att eleverna i idrottssalen får en annan 
kontakt med varandra än i en vanlig skolsal. Lärarkandidaten påpekar att barn i idrotten övar på att 
visa respekt för varandra. Barnen lär sig att acceptera att alla är bra på olika saker och de lär sig att 
kunna samspela med alla. En lärarutbildare i Annerstedts intervju menar att eleverna genom idrott 
lär sig regler och att hantera vinst och förlust, de lär sig även att fostras i ett spel och 
hänsynstagning. 
 
Många pedagoger som Annerstedt intervjuat, uttalar sig om att ämnet idrott inte är viktigt i sig, utan 
att det främst är ett medel för att utveckla läs- och skrivförmågan samt andra ämnen. En 
lärarkandidat utrycker en uppfattning om att man behöver avbrott hela tiden, helst varje dag för att 
få röra på sig. Detta just för att orka koncentrera sig. 
 
En idrottslärare som Annerstedt (1991) har intervjuat talar om idrottsämnets funktion för att 
motverka vällevnadssjukdomar. Idrottsläraren menar att många elever rör på sig för lite och 
uttrycker en oro för bland annat fetma bland eleverna. En annan pedagog tar upp konditionen som 
en viktig del. Han anser att träning av konditionen är viktigt för hälsan. Han och flera övriga 
pedagoger som Annerstedt intervjuat, poängterar att eleverna tidigt skall erhålla kunskap om hur de 
sköter sin kropp och sin hälsa. 
 
3.6 Barns hälsa 
Undersökningar som gjorts på senare år, har visat att barn över stora delar av världen väger 
betydligt mer idag och orkar betydligt mindre än vad de gjorde förr i tiden. I en artikel på Svenska 
dagbladets hemsida finns det en rapport som gjordes 2006, där det framgår att var sjätte svensk 
fyraåring väger för mycket. Undersökningen gjordes på 18081 fyraåringar i Sverige som vägdes 
mellan 2002 och 2006.1 I en annan artikel som ingår i Svenska dagbladets artikelserie om 
barnfetma, går det att läsa om en norsk studie som gjorts som visar att barn behöver mer fysisk 
aktivitet. Bristen på fysisk aktivitet är en viktig orsak till den växande överviken bland dagens unga, 
menar forskarna. De anser att minst 90 minuter fysisk aktivitet om dagen behövs för att förebygga 
hjärt-kärlsjukdomar2. 
 
Enligt Burniat, Cole & Lissau (2002) menar Power et al. att vissa som har fetma i vuxen ålder har 
varit överviktiga redan som barn, alltså har överviktiga barn en stor risk att drabbas av sjukdomen 
när de blir vuxna. I Sverige så har flera projekt påbörjats för att bryta överviktstrenden bland unga. 
Ett av dem är det så kallade STOP-projektet som involverat mer än 3 500 lågstadiebarn i tio 
Stockholmsskolor. De ordnade trettio minuters extra aktivitet per dag, vilket ledde till tydliga 
viktminskningar.3  

                                                 
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnfetma/artikel_292608.svd 
2 http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=209068 
3  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnfetma/artikel_337836.svd 
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3.7 Sammanfattning 
Utifrån denna litteratur och forskning har det framkommit många olika aspekter på betydelsen av att 
barn rör sig. Det finns dels en syn på att barn utvecklar olika förmågor genom rörelse i alla åldrar. 
Forskare har även kommit fram till att rörelse är viktigt för små barn för hälsans skull och för att 
motverka fetma. Dessa olika synpunkter väljer vi att lyfta fram i vår bakgrund då vi kan koppla 
detta till vårt syfte. 
 
4. Teoretisk ram 
En teori används som en ram, vilket vi skall använda när vi analyserar vårt material. Genom den 
tittar vi på vårt resultat samt diskuterar resultatet. Den teori som vi kommer att använda har vi valt 
eftersom kroppen och själen i denna teori ses som en helhet och går inte att skilja ifrån varandra. 
Detta går att koppla till vår undersökning eftersom vår förförståelse är, och pedagogerna i 
undersökningen menar, att rörelseleken inte bara utvecklar motoriken utan hela barnet. 
 
4.1 Merleau-Ponty  
Maurice Merleau-Ponty var en fransk filosof som 1945 skrev avhandlingen Phénomenologie de la 
perception, på svenska, Kroppens fenomenlogi (Merleau-Ponty, 1997). Han hämtade sina tankar 
ifrån Husserl (skaparen av fenomenologin), och han var kritisk mot den klassiska psykologin. Enligt 
den psykologin sågs kroppen som ett föremål, detta var något som Merleau-Ponty ifrågasatte och 
menade att kroppen inte kan vara ett föremål eftersom att den aldrig lämnar mig. Den är alltid med 
mig. Det enda som gör kroppen till ett föremål är att den kan iakttas. Men själv kan man inte iaktta 
sin egen kropp, utan man iakttar med kroppen. Merleau-Ponty såg inte kroppen som ett föremål i 
världen utan som ett medel för kommunikation med världen.  
 
Den klassiska psykologin skiljde på kropp och medvetande och påstod att medvetandet var subjekt 
och kroppen var objekt. Merleau-Ponty såg inte människan som ett rent medvetande och inte som 
något fritt subjekt. Inte heller såg han kroppen som ett objekt eller föremål, utan han uttryckte det 
som att kroppen både var ett subjekt och ett objekt. Han talar även om kroppen som ”den levda 
kroppen”, vi får endast kunskaper om vår kropp genom att leva den. Den levda kroppen är en 
sammansatt helhet, det går inte att dela på den, kroppen finns i psyket och psyket i kroppen. 
Merleau-Ponty menar att man med interaktion och rörelse lär känna sin kropp och sin omvärld. Det 
är kroppen som fattar och förstår rörelsen man utför. ”Förvärvandet av en vana är närmast 
begripandet av en betydelse, men det är det motoriska begripandet av en motorisk betydelse” 
(Merleau-Ponty, 1997, s. 106). 
 
Merleau-Ponty menar att vissa rörelser lär sig kroppen automatiskt. Till exempel behöver inte en 
maskinskriverska titta var varje bokstav sitter och tänka på hur hon skall skriva in dem, istället finns 
kunskapen i kroppen. Samma sak händer när en musiker spelar på sitt instrument, det är den levda 
kroppens aktivitet.  
 
Detta perspektiv innebär för vår del att lärande till rörelse, och tränandet av en rörelse inte endast 
kan ses som ett utvecklande av motoriska färdigheter, utan som ett tränande av den levande 
kroppen, av kropp och själ, av hela människan. Att träna rörelselek innebär utifrån detta perspektiv 
ett utvecklande av den levande kroppen, som betraktas som det instrument barnen kan 
kommunicera med sin omgivning med hjälp av.  
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I vår undersökning var vi intresserade av att undersöka hur pedagogerna ser på denna koppling 
mellan rörelselek och utvecklandet av olika områden. Kopplingen som vi talar om mellan rörelselek 
och barns utveckling, går att likna vid Merleau-Ponty`s tankar om kopplingen mellan kropp och 
själ.  
 
5. Metod 
Här beskrivs det redskap som har valts till vår empiriska studie, samt tillvägagångssättet vid 
insamlingen av data och vid analysen och bearbetningen av den.  
 
5.1 Kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi 
Vi har inspirerats av fenomenografin som forskningsansats, eftersom avsikten med studien var att 
genom intervjuer, ta reda på hur förskollärare uppfattar den organiserade rörelselekens betydelse för 
barns utveckling. Här vill vi dock poängtera att resultatet inte är rent fenomenografiskt. Snarare har 
vi låtit oss inspireras av fenomenografin inom de frågeställningar som rör pedagogers uppfattningar. 
 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats. Med kvalitativ menas att man vill beskriva eller 
gestalta något. Det man intresserar sig för inom fenomenografi är att ta reda på hur människor 
uppfattar och tänker om sin omvärld (Uljens, 1989). Uppfattningarna är olika för alla människor 
och det handlar inte om hur något är, alltså om det är sant eller falskt, utan det handlar om hur var 
och en uppfattar något. Detta är en viktig del i fenomenografin att synliggöra att olika människor 
har olika uppfattningar (Marton, 1981). Marton menar även att fenomenografin är en bra ansats att 
använda sig utav då man vill få fram så många olika uppfattningar som möjligt.  Kihlström (2006) 
skriver att meningen med en fenomenografisk studie är att se variation och kategorisera människors 
erfarenheter av olika fenomen. Erfarenheterna kan vara både genom praktiskt handlande och genom 
teoretisk kunskap. Empirin kan utgöras av intervjuer, gruppintervjuer, self reports, observationer, 
teckningar, skrivna svar och historiska dokument.  
 
Vidare skriver Kihlström att intervju är ett redskap som kan användas både kvantitativt och 
kvalitativt. Intervju är en metod där du har respondenten framför dig, vilket ger möjlighet till 
följdfrågor och förtydliganden om det behövs. Kvale (1997) menar att det är viktigt att 
intervjufrågorna skall vara korta, lätta att förstå och inte låta för akademiska. Lökken & Söbstad 
(1995) beskriver intervjun som att intervjuaren formulerar frågorna muntligt och registrerar 
respondentens svar genom att skriva ner dem eller att spela in dem på band. Lantz (1993) menar att 
intervjuaren även måste registrera det som inte sägs, som minspel och kroppsspråk. Detta är viktigt 
att ha med i analysen av datainsamlingen. Vidare skriver hon att det är intervjuaren som styr 
dialogens utveckling och har sedan innan bestämt riktning på samtalet. Intervju är ett redskap som 
kan användas på olika sätt. Först och främst delar man upp dem i strukturerade, halvstrukturerade 
och ostrukturerade intervjuer. I en och samma intervju kan det förekomma moment av båda.  
 
De intervjuer vi har genomfört var halvstrukturerade. Enligt Kvale (1997) innebär en 
halvstrukturerad intervju att det finns ett tema, som en ram för intervjun med relevanta frågor. På 
samma gång finns det möjlighet till förändringar när det gäller frågornas form och ordningsföljd. 
Frågorna skall vara genomtänkta och noggrant utvalda. Vidare skriver Kvale att intervjuaren skall 
ha ett öppet förhållningssätt till respondenten. Han menar även att intervjuaren bör skapa en god 
kontakt med respondenten för att få en så bra intervju som möjligt. Detta görs enligt Kvale genom 
att visa intresse, förståelse och respekt för det som respondenten säger.  
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Lantz (1993) anser att det är viktigt att det finns tillräckligt med tid avsatt så att både respondenten 
och intervjuaren ges tid till eftertanke. Vidare menar hon att det är viktigt att tänka på vid intervju 
tillfället att rummet skall vara lugnt och att man inte kan bli störd. Platsen skall helst vara neutral 
för att miljön inte skall störa intervjun, menar författaren.  

5.2 Genomförande 
Tanken från början var att genomföra en self report- undersökning, vilket innebär att någon/några få 
frågor lämnas ut till respondenterna där de skriftligt får ge sina svar. Self reports skickades ut till sju 
stycken förskollärare på idrottsförskolor där de arbetar mycket med rörelse. Dock blev resultatet 
från de sju respondenterna för magert och räckte inte som empiri att analysera. Därför fick vi i ett 
sent skede byta metod och respondenter. Dock behöll vi vårt syfte med studien och valde istället att 
genomföra intervjuer. Här beskriver vi hur vi gjorde urvalet av respondenter samt 
tillvägagångssättet av den empiriska studien. Här beskriver vi även hur vi har gått till väga med 
analysen av materialet.  

5.2.1 Urval  
Den empiriska studien har genomförts med nio pedagoger från tre förskolor och från sex olika 
avdelningar. Två av förskolorna ligger i en mellanstor stad i väst Sverige och den tredje ligger ett 
par mil utanför. Vi valde förskolor som vi visste arbetade med rörelselek. Förskolorna arbetade med 
barn i åldrarna från 1-6 år. Vi besökte förskolorna och frågade pedagogerna om där fanns någon 
som ville ställa upp på intervjuer. För att få en pedagogisk prägel på intervjuerna ville vi ha 
utbildade förskollärare som respondenter. Vår förhoppning var att minst åtta pedagoger skulle ställa 
upp. Resultatet blev att åtta kvinnliga och en manlig förskollärare som ville delta i undersökningen. 
Samtidigt som vi besökte förskolorna bokade vi tid för intervjuerna. 
 
5.2.2 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuare och en respondent, eftersom vi ansåg att det var det 
bästa sättet att få fram pedagogernas uppfattningar kring fenomenet rörelselek. Om vi hade varit två 
intervjuare kände vi att det fanns en risk för att respondenten skulle känna sig underlägsen eller 
stressad och detta ville vi inte framkalla. Det genomfördes fyra, respektive fem intervjuer av oss 
var. Intervjuerna genomfördes i personalrummet eller inne på avdelningen när det inte fanns några 
barn där. Innan intervjun startade informerades respondenten om syftet med undersökningen och 
med intervjun. Då gavs även tillfälle för respondenten att ställa frågor.  
 
Intervjuerna var uppbyggda av elva frågor4, därefter tillkom olika följdfrågor som varierade 
beroende på hur respondenterna svarade. Frågorna arbetade vi fram tillsammans och fick även hjälp 
av vår handledare. När frågorna skrevs utgick vi ifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
Intervjuerna spelades in med en bandspelare samtidigt som intervjuaren antecknade till exempel 
kroppsspråk eller rörelser där respondenten visade något med kroppen. När intervjuerna 
transkriberades skrevs dessa anteckningar om rörelserna in. Innan intervjuerna avslutades frågade vi 
om respondenterna hade något att tillägga. Längden på intervjuerna varierade från cirka tjugo till 
trettiofem minuter. 

                                                 
4 Se bilaga 1. 
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5.2.3 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet5 har gett ut forskningsetiska principer som fungerar som riktlinjer. Dessa riktlinjer 
har vi tagit hänsyn till i vår empiriska studie. Där finns det bland annat fyra krav som är till för att 
skydda individen. Det första är informationskravet, det innebär att forskaren skall informera 
gruppen som ingår i den empiriska studien om att studien kommer att göras. Detta har vi gjort, 
genom att informera respondenterna om syftet med intervjun och studien, innan intervjun ägde rum. 
Det andra är samtyckeskravet, som innebär att varje individ i gruppen som undersöks, har rätt att 
bestämma om de vill medverka och när som helst avbryta sin medverkan. Detta gjorde vi genom att 
under vårt första besök, tillfråga alla förskollärare från förskolorna om de ville vara med. Det var 
frivilligt att vara med och de tillfrågade pedagogerna hade möjlighet att tacka nej. Det tredje kravet 
är konfidentialitetskravet, som innebär att alla individer i undersökningen, skall ges största möjliga 
konfidentialitet. I denna text har vi endast döpt respondenterna till Pedagog A-I. Det går inte heller 
att spåra någon av förskolorna då vi inte ger någon närmare beskrivning av dem. Kravet går även ut 
på att personuppgifter skall skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dessa. I vårt fall har vi 
förvarat dessa uppgifter skyddade hemma så att ingen obehörig har haft möjlighet att ta del av dem. 
Det sista av de fyra huvudkraven är nyttjandekravet. Det betyder att uppgifterna som samlas in 
under den empiriska studien endast får användas för forskningsändamål. Våra empiriska uppgifter 
kommer enbart att användas till denna uppsats och därefter raderas.  

5.2.4 Tillförlitlighet och Giltighet 
Giltigheten handlar om att vi har undersökt det som vart tänkt. Detta anser vi att vi har gjort. 
Tillförlitligheten handlar om att det resultat vi fick fram skulle kunna gå att få fram om liknande 
undersökning görs igen. Resultatet ifrån våra intervjuer och pedagogernas uppfattningar anser vi är 
presenterat på ett tillförlitligt sätt. Att vi varit noggranna och skrivit ut alla intervjuer ordagrant 
anser vi stärka tillförlitligheten. Uljens (1989) menar att resultatets kommunicerbarhet kan ses som 
ett sätt att mäta validiteten på. Han menar att läsaren själv ska kunna tolka vilket resultat som 
forskaren kommit fram till genom att läsa resultatbeskrivningen. En aspekt av validiteten är att vi 
utefter de svar vi fått fram i vår studie inte kan generalisera för en större grupp.  
 
Frågorna som vi ställde i intervjuerna var öppna, för att vi ville ta reda på hur respondenterna tänkte 
kring fenomenet rörelselek och inte påverka dem åt något håll. Dock har det förekommit att vi bad 
några av pedagogerna att gärna tänka utanför det motoriska området på frågan om kopplingen 
mellan rörelselek och barns utveckling. Detta kan ha påverkat deras tankesätt men vi har bara ställt 
följdfrågan som en öppning för att få dem att tänka ett steg längre. Om de inte kom på något mer så 
fortsatte vi till nästa fråga.  
 

5.2.5 Analys/bearbetning  
Efter att intervjuerna genomförts började arbetet med att transkribera dem. Alla intervjuer skrevs ut 
ordagrant. Inom parentes skrev vi sedan in de rörelser, som pedagogerna visade med kroppen 
samtidigt som de pratade. Detta för att vi skulle veta vad pedagogerna visade för något. Detta ökar 
reliabiliteten anser vi. Sammanlagt blev det cirka 35 sidor text när allt var utskrivet. Under 
utskriften gjordes en begynnande analys. När texterna var utskrivna läste vi först igenom de 

                                                 
5 www.vr.se 
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intervjuer vi själva gjort och plockade ut nyckelord och begrepp som vi ansåg ha med vår studie att 
göra. När detta gjorts en första gång såg vi ett mönster, där våra huvudrubriker visade sig. Därefter 
satte vi in nyckelbegreppen och orden under dessa rubriker. Sedan läste vi igenom texterna igen för 
att se om det gick att få ut något mer ur dem. När detta var klart så läste vi varandras intervjuer och 
de nyckelord som vi plockat ut. Efter att vi läst alla texter, nyckel begrepp och ord, började vi göra 
jämförelser av dessa och fick då fram olika kategorier under huvudrubrikerna. Analysen har sedan 
pågått under hela resultatbeskrivningen. Kihlström (2006) menar att för att tydliggöra de olika 
kategorierna är det vanligt att beskrivningen av en kategori följs av ett citat, vilket bidrar till att öka 
validiteten. Så presenterar vi vårt resultat med kategorier av samlade uppfattningar och arbetssätt, 
därefter har vi ett citat ur den kategorin som följs av en kommentar. 
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6. Resultat 
Här presenteras resultatet ifrån intervjuerna utifrån de fyra frågeställningarna och syftet. Efter 
analysen har pedagogernas uppfattningar kategoriserats i fyra rubriker. De två första rubrikerna är 
korta beskrivningar över hur pedagogerna arbetar med rörelselek och vad de gör under dessa 
stunder. Efter det presenteras de två huvudfrågorna, Pedagogernas uppfattningar om syftet med 
rörelseleken och Pedagogernas uppfattningar om kopplingen mellan rörelselek och barns 
utveckling. I dessa två frågor ligger tyngdpunkten i undersökningen. 

6.1 Beskrivning av rörelselekens struktur  
Alla pedagogerna uppger att de arbetar med rörelselek i sin verksamhet. De har dock olika namn på 
aktiviteterna, som vi valt att kalla rörelselek. Namn som förekommer på aktiviteterna är till 
exempel, gladgympa, gympa, gymnastikpass, och dramalek. Utifrån svaren ser vi att det finns 
pedagoger som arbetar med rörelselek en gång i veckan och det finns de som arbetar med det varje 
dag.  
 
”Två gånger i veckan brukar det bli, planerat, och sedan blir det ju ofta spontana grejer också.” 
(Pedagog C) 
 
Längden på rörelseleken ser ganska lik ut i svaren från pedagogerna. Pedagogerna uppger att de 
håller på cirka femton till trettio minuter beroende på barnens ålder och intresse för aktiviteterna.  
Var aktiviteterna äger rum ser olika ut på de olika avdelningarna. Det vanligaste är dock att man 
håller till i en lekhall, ett större rum utan eller med få möbler och med mycket yta. Även utomhus 
förekommer det organiserad rörelselek på den egna gården eller i en närliggande skog eller lekplats.  
 
6.2 Rörelselek i praktiken   
Under denna rubrik presenterar vi olika moment som pedagogerna uppger att de arbetar med under 
den organiserade rörelseleken. Alla pedagoger uppger att rörelselek är när de har en fysisk aktivitet 
tillsammans med barnen. Här kunde vi urskilja fyra distinkta sätt att arbeta med rörelselek. De är: 
”Mini röris” som är ett speciellt program med en cd-skiva som pedagogerna arbetar med, rörelse till 
musik då pedagogerna och barnen sjunger eller spelar samtidigt som de rör sig, motorikövningar 
där barnen tränar motoriska övningar eller hjärngympa, samt lekar som samarbeteslekar eller 
danslekar.   
 
Mini röris  
Flera av pedagogerna uppger att de använder sig av programmet Mini röris. Det är ett program från 
Friskis och Svettis som kommer med en cd-skiva och en plansch där rörelser visas. På skivan finns 
musik samt instruktioner om rörelser som skall göras. Ett par av pedagogerna har även gått en 
utbildning i hur man skall arbeta med detta.  
 

Vi kryper som mullvadar, och så käkar dom mask, då blir det lite armhävningar 
dom böjer sig ner och käkar mask, sedan är det mycket det här med att gå på tå och 
gå på hälarna, och gå baklänges och man sitter två och två och ror tillsammans, 
håller varandra i händerna, och ror böjer rygg o mage. … Vi har gått en utbildning 
från Friskis och svettis, som heter Mini röris så det är deras sånt gympa program 
som vi kör då. (Pedagog D)  
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Ja, Mini röris är ett program genom Friskis och svettis som vi har köpt in med 
skiva (cd) och rörelseplansch. Där man då till olika låtar gör alla sorters rörelser 
genom lek. Man kryper som en mullvad och man rider som en cowboy och svingar 
sitt lasso och dem leker in många sorters rörelser. Och det är väldigt omtyckt. 
(Pedagog C) 

 
Pedagogerna ger här två liknande beskrivningar över vad de gör under programmet.  
 
Rörelse till musik  
Här talar pedagogerna om att de under dessa stunder till exempel sjunger själv tillsammans med 
barnen och gör rörelser till eller sätter på en diskolåt och dansar. Många av pedagogerna har talat 
om att de har sångsamlingar där inslag av rörelselek förekommer. Några utav pedagogerna uppger 
även att de arbetar med gammeldags danslekar såsom ringdanser: ”… Det är ju mycket sånglekar 
och danslekar… … Med rörelser till då.” (Pedagog E)  
 
En annan pedagog berättar att hon har gått en musikutbildning där hon fått med sig en del idéer om 
hur hon kan arbeta med rörelse ihop med musik.   
 

… vi har ju gått på en musikutbildning i rörelselek precis. Så jag har börjat i min 
grupp. Och introducera, kanske har vi börjat göra 5-6 lekar nu som vi liksom 
repeterat och vi ska hålla en liten sångsamling och en rörelsestund med de andra. 
(Pedagog F) 

 
Motoriska övningar 
Flertalet av pedagogerna uppger att de arbetar med motoriska övningar under rörelseleken. Några 
arbetar till exempel med hinderbanor, där de skapar olika utmaningar för barnen. Så här säger en av 
pedagogerna om detta:  
 

Hinderbanor där man ställer ut stolar och ställer ut stora lådor och man ålar under 
stolar och man klättrar över lådorna och man går balansgång på bräder… ja sådana 
saker... och man hoppar mellan olika rockringar... (Pedagog G)  

 
Flera av pedagogerna berättar att de använder sig mycket av motoriska övningar och olika 
balansövningar. Några uppger att de arbetar med så kallad hjärngympa. Då arbetar de med 
korsrörelser och koordinerar kroppens olika delar.  
 
Lekar 
Under denna rubrik hamnar olika typer av lekar som till exempel fingerlekar, samarbeteslekar, 
ringlekar och vanliga lekar som har fasta ramar och regler. Exempel på sådana lekar är: Kom alla 
mina kycklingar, Björnen sover och följa John. Så här berättar en pedagog att de arbetar med 
rörelsestund och lekar. 
 

Och sen dom lekarna som vi har haft mycket i min lilla grupp, då har vi lekt kom 
alla mina (namn på avdelningen) barn kallar vi den. Då är det som kom alla mina 
kycklingar, fast där är ingen varg, men dem ska härma olika djur och så. Dom 
flyger och kryper och ålar och sådär. (Pedagog C) 

 
Pedagog C berättar här hur hon arbetar med klassiska lekar tillsammans med de yngsta barnen. Hon 
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talar även om att hon har ändrat ett moment i leken genom att ta bort vargen. Barnen får istället 
komma som olika djur som rör sig på olika sätt.  
 
6.3 Pedagogernas uppfattningar om syftet med rörelseleken   
Det här avsnittet handlar om det som pedagogerna uppfattar som syftet med rörelseleken. Deras 
uppfattningar har här delats in i sex olika kategorier. Kategorierna består av: utvecklandet av 
kroppsliga förmågor, koncentrationsförmågan, språkträning, självkänsla/självförtroende, social 
förmåga och hälsa. 
 
6.3.1 Utvecklande av kroppsliga förmågor 
I pedagogernas uppfattningar kunde vi urskilja ett mönster där många talade om att rörelselekens 
syfte är att utveckla kroppsliga förmågor. Ett exempel på dessa förmågor är 
koordinationsförmågan, som vissa pedagoger bland annat tränar med barnen genom att göra 
korsrörelser. Korsrörelser innebär att barnen ska korsa armar och ben över kroppens mittpunkt. 
Dessa korsrörelser uppfattar pedagogerna som träning för samarbetet mellan hjärnhalvorna. De har 
som syfte med rörelseleken att träna samarbetet mellan hjärnhalvorna för att barnen lättare ska 
utveckla förmågan till att kunna tala, läsa och skriva. 
 
“För hjärnhalvorna samarbetar om man säger så, kopplingen mellan, för att kunna lära sig saker så 
är ju båda hjärnhalvorna inblandade...Till exempel koordineringen och korsrörelser... Det har ju ett 
direkt samband “ (Pedagog G) 
  
“Vi har ju hjärngympa som är där man uppmanar till att göra kors... Man korsar dem här två 
halvorna...” (Pedagog A)  
 
Dessa två pedagoger ger här uttryck för syftet med rörelseleken och att använda sig av hjärngympa 
eller korsrörelser. Pedagog G talar om sambandet mellan hjärnhalvorna och kopplingen till 
inlärning. Pedagog A berättar att de har hjärngympa men utvecklar inte syftet vidare. Senare under 
intervjun talar hon om rörelsens betydelse för barnens tal, läs och skrivutveckling, vi kan ur 
analysen se att det är denna hjärngympa hon då talar om.  
 
Tre andra kroppsliga förmågor som flera pedagoger har som avsikt att träna genom rörelseleken är 
balansförmågan, kroppsuppfattningen och kroppskontrollen. En pedagog menar att det är 
viktigt att barnen blir medvetna om var de har sina armar och ben. En annan pedagog säger att 
barnen skall förstå och tänka efter vad det är dem gör och hur dem gör det, att de blir medvetna om 
sina rörelser. Så här säger en utav pedagogerna om syftet med sin rörelselek: “Att barnen har roligt 
och får ett tillfälle att utveckla sin kroppsuppfattning, sin koordinationsförmåga, rumsuppfattning...” 
(Pedagog C) 
 
Detta sammanfattar vad många  pedagoger säger om syftet med rörelseleken. Pedagog C menar att 
genom rörelsekek, ges barnen utrymme att utveckla olika kroppsliga förmågor. Hon betonar 
samtidigt vikten av att barnen skall ha roligt.  
 
Flera av pedagogerna uppger att de arbetar med kroppsuppfattning och balans för att de vill se om 
något barn har problem med detta. Om så är fallet kan pedagogerna skapa övningar för hela 
barngruppen och speciellt uppmuntra de barn som har svårigheter. Anledningen till att de skapar 
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övningar för hela gruppen är för att träna på ett lekfullt och lustfyllt sätt utan att peka ut något barn. 
Barnen ska uppleva rörelsestunderna som lek, inte som träning. En pedagog uppger även att hon 
arbetar individuellt med varje barn. Hon observerar först vad varje barn behöver och arbetar sedan 
med det, tillsammans med barnet. Några av pedagogerna påpekar att de arbetar med rörelselek för 
att man då kan iaktta barnens rörelseutveckling och se vad barnen klarar av och hur långt de har 
kommit i utvecklingen.  
 

Förra terminen hade vi ett barn som hade väldigt svårt med korsrörelser och så, då 
gör vi ju mycket lekar där det kommer in naturligt, och hoppar hoppsasteg och såhär. 
Alla har inte det, att dem kan det, fast att de kommit upp i 5-6 årsåldern, och det är 
viktigt att man får med alla rörelser. (Pedagog H) 

 
Pedagog H, talar om vikten av organiserad rörelse för att kunna upptäcka problem och för att hjälpa 
barn i behov av extra rörelseträning. Då de hade ett barn med svårigheter så uppmärksammade de 
detta barn och gjorde rörelser med hela gruppen, för att stötta det barnet och inte peka ut det.  
 

Just att man ser till att dem får med alla dem här bitarna, åla och krypa... Det är ju 
inte alla barn som har det automatiskt, dem kanske får träna lite extra… (Pedagog H)
  
Barn idag ligger inte så mycket på golvet, de sitter mycket i vagn och man ser en 
tendens till att barn inte får det här naturliga sättet att röra sig, att ligga på golvet att 
vända sig och sätta sig upp och krypa. Det ser vi, det är jätteviktigt att man erbjuder 
på förskolan. (Pedagog A) 

 
Pedagog H och Pedagog A menar att barnens utveckling följer ett visst rörelsemönster. De anser att 
rörelselek är ett bra verktyg att använda för att följa barnen och se att de får med alla bitar i 
utvecklingen. Om de då upptäcker att det finns barn som inte följer detta mönster så får de öva mer 
med de barnen eller interagera vissa övningar i gruppen för att träna detta.  
 
Flera av pedagogerna berättar att de använder sig av rörelselek för att träna bort reflexer. Detta 
anser dem är viktigt att man som förskollärare observerar barnen så att inga av reflexerna finns 
kvar. Om de finns kvar så uttrycker sig några pedagoger om att de då försöker göra övningar för att 
träna bort dessa: "Det är viktigt just det här med reflexer och så... att dom integreras i kroppen... att 
de inte har kvar dem..." (Pedagog I). ”Man kan jobba med att dom reflexerna ska försvinna” 
(Pedagog A) 
 
Här uttrycker sig Pedagog I om att det är viktigt att studera barnen för att se om de har några 
reflexer kvar. Pedagog A talar kring reflexer och uttrycker sig här om att man kan arbeta bort 
reflexer om barnen skulle ha några kvar. 
 
En av pedagogerna berättar även att hon arbetar med barn i behov av särskilt stöd och hjälper även 
dessa genom träning på ett lekfullt sätt. Hennes syfte med rörelselek är att stärka dessa barn genom 
rörelsen: ”Vi ser det jättetydligt på barn med särskilda behov, vilken hjälp dem får av det, av 
rörelsen” (Pedagog A)  
 
Här ger Pedagog A uttryck för att rörelseleken används som ett medel för att utveckla barn i behov 
av särskilt stöd.  
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6.3.2 Koncentrationsförmåga  
Inom denna kategori placerar vi uttalanden ifrån pedagogernas uppfattningar om att syftet med 
rörelseleken rör koncentrationen. Flertalet av pedagogerna talar om barnens koncentration i någon 
form. Ur pedagogernas uppfattningar kunde vi urskilja tre distinkta sätt att resonera kring detta 
fenomen. Dessa tre kategorier har vi benämnt: rörelse i förebyggande syfte, rörelse som konsekvens 
av barns rörelsebehov samt rörelse till instruktioner.  
 
Rörelse i förebyggande syfte 
Under denna kategori kan vi se att åtta av pedagogerna, har som syfte med rörelseleken att barnen 
skall orka sitta stilla och kunna koncentrera sig efteråt. Här kan vi se många likheter i pedagogernas 
uppfattningar, kring att barn behöver röra sig för att kunna bli lugnare och på så sätt skapa en 
lugnare barngrupp. En pedagog uttrycker att ju mer de arbetar med rörelse, desto lättare har barnen 
för att slappna av. Det finns även uppfattningar bland pedagogerna att om det är rörigt i 
barngruppen så kan man istället för att försöka lugna barnen, ha en spontan rörelselek för att barnen 
efteråt har lättare för att sitta still och kunna koncentrera sig. Pedagogerna uttrycker att då kan 
barnen lättare ta åt sig information eller instruktioner:  
 

… För de här små, de kan ju inte sitta still så länge utan då får man upp och röra på 
sig så orkar man koncentrera sig en stund till… 

 
Just det att kunna sitta still och ta in, det förutsätter ju att du kan vara lugn och 
koncentrerad, och då är det ju bra att ha någon rörelseaktivitet innan tror jag 
(Pedagog D) 

 
Så här uttrycker sig två av pedagogerna om sin syn på syftet med rörelseleken. Även om den inte är 
planerad så kan de ha en organiserad rörelsestund. Dessa två pedagoger har liknande uppfattningar 
om att de små barnen inte orkar sitta stilla så länge. Detta tar då pedagogerna hänsyn till och har en 
rörelseaktivitet med barnen så att barnen efter orkar sitta still.  
 

Just när man motionerar och så, att man blir piggare, att man tänker klarare... 
(Pedagog I)  

 
Detta ser Pedagog I som en anledning till varför det är viktigt att barnen rör sig. Hon kopplar det till 
att för att kunna koncentrera sig behöver man motionera, det påverkar då hjärnan positivt och då 
kan barnen prestera bättre och lättare ta till sig information. Hon pekar på ett tydligt samband 
mellan rörelse och inlärning och ser det som ett syfte till att ha rörelselek.  
 
Rörelse som konsekvens av barns rörelsebehov 
I denna kategori har pedagogernas uppfattningar om syftet med rörelse som konsekvens av barns 
rörelsebehov samlats. Några av pedagogerna har talat om att det finns ett behov hos barnen att röra 
sig och därför har de organiserad rörelselek. Pedagogerna ger uttryck för att barnen måste få utlopp 
för sin aktivitet som de har i kroppen. Även här kan vi se en spontanitet hos pedagogerna när de 
upplever barngruppen som orolig, då kan de ta till rörelseleken som ett verktyg för att lugna 
gruppen.  
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Häromdagen var det stojigt och stökigt och istället för att dem hela tiden försöker 
dämpa så sa jag: nu kör vi lite gympa! Så fick dem springa av sig lite.” (Pedagog 
C)  

 
… Det är ju jätteviktigt för både koncentrationen, ja att man får utlopp för sin 
aktivitet, eller den aktivitet som man har i kroppen... (Pedagog E) 

 
Och i grund och botten så tycker alla om att, alla barn älskar det, att röra på sig. 
Det finns något i oss, som driver det, en drivkraft. (Pedagog B) 

 
Så här beskriver tre av pedagogerna sitt syfte med rörelseleken. Här såg vi ett samband i dessa tre 
uppfattningar om syftet. Här handlar det om att ha rörelselek för att barnen har ett behov av det. 
Dessa pedagoger har en annan syn på barnens rörelsebehov och talar om något som finns inom 
barnen som de behöver få utlopp för.  
 
Rörelse till instruktioner 
Här har vi sammanställt pedagogernas uppfattningar kring syftet med rörelselek, som handlar om att 
barnen skall träna på att röra sig och samtidigt ta till sig instruktioner. Instruktionerna kan komma 
ifrån pedagogen som ledare eller ifrån ett barn som har tagit över ledarrollen i till exempel följa 
John. Pedagogerna uppger att barnen tränar koncentrationsförmågan då de skall lyssna till något, 
samtidigt som de rör sig och sedan ändra sitt rörelsemönster efter ljudet: ”Det viktigaste är ju nästan 
detta med att både man kan lyssna… … kan lyssna på och ta till sig.” (Pedagog F) 
 
Flera pedagoger använder ett instrument eller en skiva med instruktionssånger för att göra barnen 
uppmärksamma på att de skall göra en viss rörelse vid ett visst tillfälle. Då är det ett syfte att barnen 
skall träna på att lyssna efter till exempel olika ljud eller att kunna följa uppmaningar som ges. Så 
här beskriver en pedagog detta: 
 

Nu det sista har jag haft en tamburin eller som en stor trumma och så får dom stå och 
vänta på sin tur vid väggen och så ropar jag namnet, och så springer dom och så slår 
dom på den (trumman). ... man går sakta till trumman… (Pedagog I)  

  
6.3.3 Språkträning 
Många pedagoger har uppfattningar om att språk och rörelselek hör ihop. Därför har många av 
pedagogerna som syfte med rörelseleken att träna språket. Detta görs på olika sätt, till exempel kan 
språket komma in genom att barnen får lära sig nya ord och regler, eller genom att de får sjunga en 
rörelsesång. En pedagog talar om att under rörelseleken får barnen leda varandra och på så sätt 
tränar de sitt språk. En annan pedagog anser att språket utvecklas lättare när hon har arbetat mycket 
med motoriska övningar. Hon förklarar att hon under sitt gymnastikpass har olika ansiktsövningar, 
där syftet är att träna tungan och munnen för att genom det kunna utveckla barnens språk. Detta 
anser hon är en bra grund för att munnen skall fungera ordentligt när man pratar, så att man 
utvecklar munnens alla olika delar.  
 
Flera pedagoger uppger att de använder rörelselek för att träna olika begrepp, detta görs genom 
olika hinderbanor och lekar. Till exempel tränas begrepp som: under, över, framför och bakom. 
Några av pedagogerna tränar även kroppsdelarnas namn med barnen. På så sätt lär sig barnen nya 
ord, genom lekar, klappramsor och sånger. 
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Just nu håller vi på med rörelser där man benämner kroppen, man klappar sin mage, 
man klappar huvudet, man klappar händerna, man klappar fötterna. … Vi benämner 
varje rörelse hela tiden, vad varje rörelse heter och vad dom gör. Just när man har 
fingerlekar också att man benämner. … Dom tar efter och tittar vad vi gör och så. 
(Pedagog I) 

 
Så här säger en pedagog om hur de tränar språket genom klappramsor och fingerlekar, som är ett 
syfte med rörelselek för henne. Hon uttrycker att det är viktigt att hela tiden benämna vad de gör. 
Genom att pedagogerna upprepar begreppen så tar barnen efter och säger samma sak som 
pedagogerna. Detta blir ett sätt för barnen att lära sig nya ord och lära känna sin kropp.  
 
6.3.4 Självkänsla/självförtroende 
I denna kategori har vi sammanställt pedagogers uppfattningar om syftet med rörelselek som 
handlar om självkänslan och självförtroendet. Inte så många pedagoger, dock några uttrycker att 
syftet med rörelseleken är att stärka barnens självförtroende eller självkänsla. Här har vi analyserat 
olika uttalanden i denna kategori. Pedagogerna uttrycker sig däremot om att syftet kan vara att 
barnen skall våga vara med i lekarna, tro på sig själv, våga synas och kunna ta plats. Flera uttrycker 
även att syftet kan vara att barnen skall få en positiv upplevelse, när de känner att de klarat av 
något, vilket stärker självförtroendet. Många pedagoger påpekar att de ser en förändring i barnens 
självkänsla, bland annat att de barn som inte vågat vara med från början vågar vara med efter ett 
tag. Flera pedagoger menar att ju mer barnen tränar en rörelse, desto säkrare blir de och får på detta 
sätt ett bättre självförtroende och blir tryggare med sig själv och sin kropp. Såhär säger tre av dem 
angående syftet med rörelseleken.  
 

Vi har haft sådana barn som har varit väldigt försiktiga i sina rörelser… och när man 
tränar barnen i sådana här lekar så vågar dom mer… de får en starkare känsla av att dom 
kan. (Pedagog I) 

 
Och sen handlar det ju om att våga, för det är ju en del som inte vågar vara med… man 
är rädd för att göra fel och sådär, man vågar inte riktigt delta i det gemensamma för att 
man kanske känner att man inte klarar av det… vi har några som ställer sig vid sidan av 
när det är vissa rörelser, för att dom känner att de inte riktigt fixar det, men undan för 
undan så kommer dom med. (Pedagog D) 
 
Det finns två barn som är lite mer tillbakadragna i min grupp och där får man ju köra mycket 
där, kanske tredje gången på Mini röris var dom med, och tyckte det var roligt. Dom var 
väldigt avvaktande i början, så det behövs repetition. (Pedagog C)  

 
Här ser vi att pedagogerna arbetar med rörelselek eftersom barnen har behov av rörelsestunder för 
att kunna utveckla sitt självförtroende. Pedagogerna säger att vissa barn behöver lite tid på sig att 
förstå vad det är som görs. När de ser hur rörelserna fungerar, vågar de efterhand pröva själva. 
Pedagog C menar att det är viktigt med repetition för de barnen som behöver det för att de så 
småningom skall våga vara med. Dessa pedagoger ser rörelseleken som ett verktyg för att blyga 
barn skall våga ta plats och få en stärkt självkänsla när de vågar vara med i leken.  
 
Några av pedagogerna säger att syftet med rörelseleken är att träna förmågan att kunna leda andra, 
att barnen då utvecklar sin självkänsla genom att synas och våga ta plats. Detta görs bland annat 
genom leken Följa John, samt i andra lekar där de får ta initiativ och bestämma över varandra.  
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6.3.5 Social förmåga  
Flera av pedagogerna beskriver att deras syfte med rörelseleken är att barnen skall bli bättre på att 
samarbeta och skapa nya relationer. Pedagogerna tycker att det är viktigt att alla barnen kan vara i 
grupper tillsammans och samarbeta i olika lekar. De berättar att syftet med lekarna kan vara att få 
ett speciellt barn som har svårigheter med samspelet att interagera med olika barn, i olika grupper. 
En pedagog menar att hon ser en skillnad hos barnen, efter att de har arbetet mycket med rörelselek. 
Hon anser att det har blivit lättare för dem att kunna vara med vem som helst. 
 

Det är ju det som är viktigt också att barnen känner lust att röra sig och tycker att 
det är roligt att röra sig, och leka tillsammans... … flera utav de här(lekarna) går ju 
ut på att man ska samarbeta och jobba två och två, att man vågar ta i 
varandra.(Pedagog D) 
 

Pedagog D talar om att barnen skall ha roligt tillsammans, och genom rörelsen och leken utvecklas 
samarbetsförmågan. Barnen får vara tillsammans och ta i varandra och detta uttrycker hon som 
viktigt för att barnen skall lära känna varandra.  
 
6.3.6 För hälsan  
Denna kategori innefattar uppfattningar om syftet med rörelselek som har med hälsan att göra. 
Flertalet av pedagogerna har uttryckt sig om just detta. De uttrycker sig om att barn idag sitter för 
mycket stilla, åker mycket vagn och går för lite själva. Ur analysen kan vi se att pedagogerna 
uttrycker en oro för barnfetma och att de med rörelseleken vill motarbeta detta. De vill genom 
rörelseleken ge barnen möjlighet till att röra sig på ett positivt och lustfyllt sätt. Pedagogerna talar 
om att det är viktigt att barnen får en positiv upplevelse av att röra sig och att de då kommer att få 
en bättre inställning till rörelse senare i livet. Nästan alla pedagoger betonar att det skall vara roligt 
att röra sig och att detta är ett av de viktigaste syftena med rörelselek. Genom att det är roligt så tror 
pedagogerna att barnen lär sig lättare och får lättare för att ta till sig information.  
 

Rörelse och träning alltså för små, i låg ålder är också viktigt för att minska 
barnfetma och få ett sunt förhållande till sin kropp och till rörelse. Börja tidigt och 
få in det på ett bra sätt att det inte blir liksom pekpinnar och tjat och så. Utan det 
ska vara roligt att röra sig!" (Pedagog C)  

 
En annan pedagog har som syfte med rörelseleken att träna konditionen och för att barnen ska orka 
mer: 
 

När vi började köra gympapasset då, så var det några som inte orkade hela, de 
orkade inte för de blev andfådda... Då blir man lite orolig.… Men just det här att 
man gör vissa övningar och även om det är mycket spring och hopp i det här 
gympapasset så märker man ju en förändring... för att dom som gick och satte sig 
längs väggarna och då inte orkade, dom orkar idag, och då tycker man nästan det är 
lite skrämmande att så pass lite kan göra så pass mycket för konditionen, och att 
man som barn då inte har den grundkonditionen som man kanske kan förvänta sig 
av tre-fyra åringar, då att de ska orka lite längre men det är väl så, många sitter 
mycket still, dom åker mycket vagn, de åker bil dit dom ska, de promenerar kanske 
inte så mkt, går inte så mkt när de inte är här, utan de blir trötta och tycker det e lite 
jobbigt, men nu så hänger dom med... (Pedagog D) 
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Utifrån vår analys är detta den enda pedagogen som säger något om barns kondition och att hon 
känner en oro för barnen. För henne blir rörelseleken ett sätt att medvetet få barnen att röra på sig 
och på så sätt träna sin kondition. Hon talar även om att hon ser en utveckling av konditionen efter 
att ha arbetet med rörelseleken under en period.  
 

Det är ju så mycket glädje i det liksom. Roligt, det skall vara roligt tycker jag! 
(Pedagog B) 

 
Detta sammanfattar vad många av pedagogerna anser om syftet med rörelseleken, att det skall vara 
roligt och lustfyllt att röra sig. Pedagog B poängterar att hon ser glädjen hos barnen i dessa stunder.  

6.4 Pedagogernas uppfattningar om kopplingen mellan rörelselek och 
barns utveckling 
Under denna kategori redovisar vi resultatet av hur pedagogerna ser på kopplingen mellan 
rörelseleken och barns utveckling. Pedagogernas uppfattningar kring fenomenet har kunnat delas in 
i sju kategorier.  Dessa kategorier är, motorikutveckling, koncentration som förutsättning för 
lärande, läs och skriv utveckling, språkutveckling, utvecklande av personligheten, den sociala 
utvecklingen och matematisk utveckling. 

6.4.1 Motorikutveckling  
Motoriken är det område som flertalet av pedagogerna uttalar sig om, när de beskriver vilka 
områden som rörelseleken utvecklar hos barnen. Pedagogerna uttrycker att de i rörelseleken ger 
barnen utrymme för att träna motoriska färdigheter. Några pedagoger menar att de kan se på barnen 
när de tränat motoriska övningar i rörelselek, att barnen efter en tid klarar övningarna bättre. En 
pedagog berättar att ett av barnen i gruppen har blivit bättre på att hålla balansen, på grund av att de 
haft övningar där de tränat detta. Detta har utvecklat barnets kroppsuppfattning och medvetenheten 
om sin kropp. Såhär säger en annan pedagog om barns motoriska utveckling.  
 

Den tycker jag e A och O. Allting börjar med motorik och allting har ett samband 
med motorik och ju mer vi jobbar med motorik ju lättare får våra barn för och 
slappna av och vi har mkt massage och vi tycker att röra sig e det viktigaste. På ett 
medvetet sätt, helst inte att man ska springa runt, vi är väldigt (paus) Det e också 
jättekul och göra naturligtvis men, att bara rulla ner för en kulle, sånt e så viktigt, 
men just att man har den långsamma motoriken om man nu ska uttrycka sig så, att 
man tänker efter, vad gör jag, hur gör jag. … Det e både och, men att växla tempo, 
från snabbt till sakta, stopp, stanna, det finns massor och vi tycker att det är, det är 
våran, det genomsyrar egentligen hela våran tänk inne på… (Pedagog A) 
 

Här svarar Pedagog A på hur hon ser på den organiserade rörelselekens betydelse för barns 
utveckling. Hon menar att allt har med motoriken att göra och förklarar att hon medvetet arbetar 
med motorik på många olika sätt. Hon anser att rörelseleken är viktig för att barnen skall träna sig 
på att stoppa, stanna och sakta ner, att det inte skall vara spring och full fart hela tiden. 

6.4.2 Koncentration som förutsättning för lärande 
Flera av pedagogerna anser att rörelseleken har en tydlig koppling till barns koncentrationsförmåga. 
Pedagogerna talar om att koncentrationen är viktig för barns lärande och utveckling. Pedagogerna 
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anser att barnen behöver röra sig för att kunna koncentrera sig och på så sätt utvecklas:  
 

… Du kan inte sitta still och lära dig, det kan du inte som vuxen, det kan du inte 
som barn. Utan det är jätteviktigt att du varvar så att kroppen får röra sig emellan 
det här rent intelligensmässiga inlärandet… (Pedagog G) 

 
Det är ju lättare att sitta ner och koncentrera sig, och sitta still och liksom ta till sig, 
ja kunskap av olika slag, om man nu har de här andra bitarna med. Jag tror 
säkerligen det hänger ihop. (Pedagog E) 

 
Här uttalar Pedagog G och Pedagog E sig om varför de anser att rörelseleken har betydelse för 
barns utveckling. Båda två menar att kroppen behöver få röra på sig för att man lättare ska kunna 
sitta still och lära sig saker. Pedagog E beskriver att de här andra bitarna, alltså rörelseleken, är 
viktig för att kunna tillägna sig kunskap.  

6.4.3 Läs- och skrivutveckling  
Att rörelselek kan underlätta läs- och skrivförmågan uttrycker sig flera av pedagogerna om. 
Pedagogernas uppfattningar visar att de ser en koppling till barnens senare utveckling i skolan om 
de använder sig mycket av rörelse lek när barnen är yngre. Så kallad hjärngympa är ett sätt som 
några av pedagogerna arbetar aktivt med för att träna samarbetet mellan hjärnhalvorna, de ser detta 
som en direkt koppling till barnens läs- och skrivutveckling. Så här säger en av pedagogerna om 
detta.  
 

Det sättet vi arbetar med rörelse vill vi ju ska utveckla barnen till att kunna läsa och 
skriva… Sen har vi ögongympa, man ska följa en gubbe som man ska titta på, så vi 
använder också ansiktet mycket i rörelse… Ögat har stor betydelse för om barn ska 
kunna läsa… följa boken och så… (Pedagog A) 

 
Pedagog A menar att deras sätt att arbeta med rörelse ska göra det enklare för barnen att kunna läsa 
och skriva. Hon uttrycker att det kan vara en hjälp för de barn som behöver. Hon arbetar med så 
kallad hjärngympa, där barnen koordinerar olika rörelser. Hon menar att detta hör ihop med hur 
hjärnhalvorna samarbetar och detta är då en grund för att kunna utveckla läs- och skrivförmågan. 
Hon anser även att genom ögongympa, att träna ögat i att följa olika riktningar, kan barnen få lättare 
att kunna följa en text. Flera av de andra pedagogerna talar också om läs- och skrivförmågan, de 
säger att de tror på att det finns ett samband mellan den och rörelseleken.  
 

Rör du dig så har du lättare för att lära dig läsa och skriva... Jag kan bara se på 
mina egna barn, dem tränar jättemycket och det är lätt i skolan liksom. Då orkar 
man med och hinner mer också. (Pedagog B) 

 
Pedagog B menar att barn har lättare för att klara av skolarbetet genom att man tränar och håller 
igång kroppen. Man både orkar mer och har en förmåga att hinna med mer efter att ha rört på sig. 

6.4.4 Matematisk träning  
Under denna kategori har vi samlat uppfattningar där pedagogerna beskriver att rörelseleken har 
betydelse för barns utvecklande av matematik och hur de ser en koppling mellan detta. Dessa 
kopplingar har de beskrivit på olika sätt. En av pedagogerna menar att matematiken kommer in i 



27 

samband med rörelsen när de spelar innebandy. Då får barnen skriva upp resultatet och på så sätt 
räkna ut ställningen. Två av pedagogerna berättar om hur matematiken kommer in i rörelseleken 
genom dans.   
 

Ta två steg åt vänster och ett steg åt höger. Det händer ju inte så mycket i den 
dansen... Men de får ju ändå vara väldigt koncentrerade. (Pedagog F)  

 
Vi har en speciell danslek där man ska dansa två, sen tre, sen fyra, då får dom 
matte. Man får in allt i rörelsen. (Pedagog A) 

 
Pedagog F menar att genom dans kan barnen lära sig att känna takt och rytm och att detta kräver en 
koncentration från barnens sida. Pedagog A menar att barnen får in matematiken genom att man i 
dansen ska räkna hur många man ska vara och efterhand blir fler tillsammans i leken. 

6.4.5 Språkutveckling 
Flera pedagoger menar att barnen genom rörelselek utvecklar sitt språk. Barnen lär sig nya ord i 
lekarna, bland annat genom att olika kroppsdelar benämns och nya begrepp lärs ut till barnen. 
Pedagogerna anser att barnen har lättare att ta till sig ett språk när de samtidigt får röra på sig. 
Många av pedagogerna uppger att de arbetar med rörelsesånger då barnen får sjunga och göra 
rörelser samtidigt. Även genom instruktions- lekar och övningar får barnet en språkträning genom 
att lyssna, menar pedagogerna.  
 
En pedagog ser annorlunda på kopplingen mellan rörelse och språkutveckling än vad de övriga 
pedagogerna gör. Hon berättar att barnen får använda ansiktet mycket i rörelse. De har munmotorik, 
där de tränar tungan och andra delar av munnen. Detta gör hon framförallt med barn som har 
svårigheter, som kanske inte pratar helt rent. Detta anser hon utvecklar deras språk lättare. Hon 
poängterar att detta inte är något som går att bevisa, men hon tycker sig kunna se att rörelsen är till 
en hjälp, efter att ha observerat och dokumenterat barnen.  
 
En annan pedagog förklarar att genom att pedagogerna är med och gör rörelser och sjunger, så gör 
barnen så småningom det samma. Så här säger ytterliggare en pedagog om hur hon ser på 
kopplingen mellan rörelselek och barns språkutveckling: ”… Språkligt blir det ju också, dom lär sig 
nya regler och ord, att man får lyssna på varandra.” (Pedagog C) 
 
Pedagog C ser en koppling mellan rörelseleken och barnens språkutveckling. Hon menar att regler 
och ord är två saker som hon ser att barnen utvecklar genom rörelselek. Hon ser även att när barnen 
leker dessa lekar, övar de sig att lyssna på varandra, vilket hon ser som språkutveckling.  

6.4.6 Utvecklande av personligheten 
Under denna kategori har vi samlat pedagogers uppfattningar om rörelselekens betydelse för barns 
utveckling, som handlar om självkänsla och självförtroende. I rörelseleken får barnen öva sig och 
träna på olika saker och när barnen känner efter hand att de lyckas, blir detta stärkande för 
självförtroendet. När barnet är medvetet om sig själv och sin kropp och känner att det klarar av 
vissa saker så får det även en positiv syn på sig själv menar pedagogerna. Att ha rörelselek uttrycker 
flera pedagoger, kan vara ett bra medel för att utveckla detta hos barnen: ”Och genom en ökad tillit 
till sin egen förmåga så bygger man upp självkänslan och att jag duger som jag är.” (Pedagog C) 
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Pedagog C uttrycker sig här om kopplingen mellan rörelseleken och barns personlighetsutveckling. 
Hon ser att när barnen tror på sig själva, blir de stärkta och självsäkrare och känner att de klarar av 
saker på egen hand. Då ökar även känslan av självständighet.  

6.4.7 Den sociala utvecklingen  
Många av pedagogerna talar om den viktiga förmågan för barn att kunna umgås med alla barn i 
gruppen. De menar att detta kan utvecklas genom rörelselekar. En pedagog berättar att efter att hon 
arbetat med lekar där barnen samspelat två och två, har de fått mycket lättare för att välja en 
kompis. Pedagogen uttrycker att detta tidigare var ett problem för barnen, att hitta någon i dessa 
lekar. Nu går det automatiskt och barnen kan välja vem som helst när detta moment kommer in i 
rörelseleken. Flera pedagoger utrycker också att rörelseleken ger barnen ett tillfälle att ha roligt 
tillsammans med varandra, samt att få kompisar: 
 

… Att vi gör något tillsammans som stärker vi-känslan. (Pedagog B) 
 

... Som liksom underlättar för samarbete och hitta kompisar. (Pedagog C) 
 
En annan pedagog berättar att han spelar innebandy med barnen och där menar han att samspelet 
kommer in och barnen lär sig att visa hänsyn: "Att man skall passa till varandra och sådär." 
(Pedagog E) 
 
En annan pedagog berättar att barnen ibland hjälper varandra i leken:  
 

... Dom som ändå då inte har riktigt kläm på det, kan ju genom att titta på andra 
lära sig leken successivt. Det är ju lite samarbete också, dom lär varandra." 
(Pedagog F) 

 
Pedagogen menar att om något barn inte hänger med eller inte förstår leken så kan barnen lära och 
visa varandra. Detta ser hon som en utveckling för samarbetet barnen emellan.  
 
6.5 Resultatsammanfattning  
Utifrån våra intervjuer har vi kunnat se att alla pedagoger uttryckt en positiv inställning till rörelse i 
förskolan. Alla har uttalat att de mer eller mindre arbetar med rörelselek. Många av pedagogerna har 
utryckt att man i rörelseleken kan få in allt. Detta allt, har vi bett pedagogerna att berätta mer om, 
vilket ledde oss fram till våra rubriker i resultatet. Rörelselek för pedagogerna är en fysisk aktivitet, 
där de gör rörelser tillsammans med barnen. Dessa rörelser är oftast grovmotoriska och innehåller 
moment som att till exempel, hoppa, springa, balansera eller dansa. Pedagogerna har berättat om en 
mängd olika aktiviteter, lekar och motoriska övningar som de gör under den så kallade rörelseleken. 
Resultatet visar på en stor bredd av områden som pedagogerna menar att rörelseleken utvecklar. De 
framkommer två distinkta sätt att se på kopplingen mellan barns utveckling och rörelseleken i vårt 
resultat. Det ena är då pedagoger uttrycker sig om att barn under rörelseleken utvecklar olika 
kunskaper, färdigheter och förmågor. Det andra sättet att se på kopplingen är att rörelseleken 
främjar barns intellektuella utveckling, som till exempel koncentrationsförmågan och läs- och 
skrivutvecklingen.  
 
Alla pedagoger anser att rörelseleken är direkt kopplad till motoriken och att olika kroppsliga 
förmågor, utvecklas genom den. Ett annat område som flertalet av pedagogerna menar att de kan 
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utveckla med hjälp utav rörelseleken, är språket. Det finns dock olika sätt att se på denna koppling, 
enligt pedagogernas berättelser. Att barnen genom rörelselek utvecklar den sociala förmågan är 
ytterligare en synpunkt som flera utav pedagogerna har. Även självkänslan och självförtroendet är 
något som pedagogerna menar att barnen kan utveckla genom dessa aktiviteter. De har dock inte 
uttalat sig direkt om detta, utan i andra ord som att rörelseleken är jag- stärkande. Många av 
pedagogerna har en övertygelse om att barn behöver röra sig för att orka sitta stilla och kunna 
koncentrera sig, vilket de gett uttryck för. Även hälsan är ett område som många pedagoger talar om 
när de berättar om sitt syfte med rörelseleken. Här kan vi se en oro hos pedagogerna över att barn 
idag sitter för mycket stilla, och därmed finns det en risk för barnfetma. Detta vill pedagogerna 
motverka med hjälp utav rörelse i förskolan. Utöver dessa områden som flertalet av pedagogerna 
talar om, har vi även kunnat urskilja några områden som enbart en eller två pedagoger nämner. 
Detta är till exempel kopplingen mellan hjärngympa och läs- och skriv utveckling, som de menar 
kan tränas och utvecklas genom rörelselek. Även matematiken är ett område, som enbart några av 
pedagogerna menar går att utveckla med hjälp utav rörelselek. Ur resultatet har vi kunnat se att det 
finns en skillnad i sätten som pedagogerna arbetar med rörelselek. Detta visar sig i hur ofta och hur 
länge de har rörelselek, vad de gör under dessa stunder, samt vad de har för syfte med aktiviteten. 
Även i kopplingen mellan rörelseleken och barns utveckling har vi kunnat se en skillnad i 
pedagogernas uppfattningar. 
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7. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras vårt resultat, metod, didaktiska konsekvenser samt fortsatt forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Här kommer vi att göra en jämförelse med vad litteraturen i vår bakgrund säger om vårt undersökta 
område och vad vi har fått fram i vår undersökning. Våra två första rubriker i resultatet  
Beskrivning av rörelselekens struktur och Rörelselek i praktiken diskuteras först kort. Detta för att 
vikten i studien inte ligger där, utan på de två stora rubrikerna i resultat Pedagogernas syfte med 
rörelseleken och Pedagogernas uppfattningar om kopplingen mellan rörelselek och barns 
utveckling, som här kommer att vävas in i varandra.  

7.1.1 Rörelselek i verksamheten 
Resultatet visar att alla pedagoger arbetar med rörelselek i verksamheten. Dock görs detta på olika 
sätt med olika aktiviteter. Pedagogerna har beskrivit olika motoriska övningar samt lekar som de 
gör under dessa stunder. Ericsson (2005) menar att man i förskolan bör arbeta framförallt med 
grovmotoriska rörelser för att få dessa automatiserade. Hon ger också exempel på aktiviteter som 
hon anser att förskolepersonal bör göra tillsammans med barnen. De aktiviteter hon nämner, kan vi 
se att pedagogerna i vår undersökning använder, till exempel motorikbanor och sånglekar. 
 
7.1.2 Kroppslig utveckling 
Alla pedagoger har tydliga uppfattningar om varför de arbetar med rörelselek och hur de kopplar 
ihop denna med barns utvecklande av kroppsliga förmågor. Flera uttrycker, att de ofta har rörelselek 
för att träna barns motorik och för att se vad varje barn klarar av. Merleau-Ponty (1997) menar att 
genom rörelse kan man lära känna sin kropp. Han menar att kroppen lär sig vissa rörelser 
automatiskt. Till exempel behöver en musiker inte titta efter var hon har sina händer, hur hon skall 
spela på instrumentet, utan den kunskapen finns inlärd i kroppen. Pedagogerna i vår undersökning 
har uttryckt att barnen genom rörelselek får träna grovmotoriska rörelser så att de blir 
automatiserade.  
 
Annerstedt (1991) skriver om GutsMuths som menade att alla gymnastikrörelser borde anpassas 
efter varje elev och han bokförde därför elevernas resultat, för att följa deras individuella 
utveckling. En av pedagogerna i vår undersökning uppger att hon observerar varje barn individuellt 
för att se vad det barnet behöver. Vidare berättar hon, att hon sedan arbetar med barnets svårigheter 
tillsammans med barnet. Precis som Gutsmuths uttrycker att man bör göra. Pestalozzi, uttryckte 
däremot att man inte skulle bokföra några resultat eftersom det som var viktigast med fysisk 
aktivitet, var det allmänna välbefinnandet och utvecklandet av kroppsuppfattningen (Annerstedt, 
1991). Både GutsMuths och Pestalozzis syn på detta är av betydelse. En pedagog i vår 
undersökning berättar att om något barn har svårigheter i sin motoriska utveckling, kan man skapa 
övningar för hela gruppen så att inte något barn känner sig utpekat. Välbefinnandet och 
kroppsuppfattningen som Pestalozzi talar om, anser många pedagoger i vår undersökning också går 
att utveckla genom rörelselek. De talar även om att deras syfte med rörelseleken är att träna bort 
eventuella reflexer som finns kvar hos barnen. Ellneby (1991) menar att för att barn ska bli av med 
sina reflexer så måste de själva vara aktiva, och ju mer de övar desto bättre lär de sig att behärska en 
rörelse. Det här tycks våra pedagoger vara medvetna om och arbetar med det genom rörelseleken.  
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7.1.3 Koncentration  
Många av pedagogerna uttrycker att barn inte orkar sitta still alltför länge, de behöver få utlopp för 
sina rörelsebehov. Flera av pedagogerna menar att om barn får röra på sig, får de lättare för att 
tillägna sig kunskaper. Enligt Annerstedt (1991) ansåg pedagogen Da Feltre att fysiska kvaliteter var 
en bra förutsättning för ett väl fungerande intellekt. Han ansåg att barnen behövde fysisk aktivitet 
som avkoppling ifrån studierna, detta skulle göra barnen mera mottagliga för inlärning. Detta kan vi 
se att pedagogerna ifrån vår undersökning uttrycker sig om. Några av dem påstår att det inte går att 
bevisa att rörelseleken har något direkt samband med inlärning, men de uttrycker en uppfattning om 
att den har en stor betydelse. En pedagog uttrycker att man genom att motionera blir piggare och 
tänker klarare. 
 
Annerstedt (1991) skriver att flera pedagoger i hans undersökning uttalar sig om att idrottsämnet 
inte är viktigt i sig, utan att det främst är ett medel för att underlätta för andra ämnen. En 
lärarkandidat han intervjuat, utrycker en uppfattning om att man behöver avbrott varje dag för att 
röra sig, just för att orka koncentrera sig. En pedagog i vår undersökning berättar att hon arbetar 
med rörelse hela tiden och menar att rörelse inte är något som man ska lägga in en gång i veckan, 
utan det ska finnas med varje dag i verksamheten. Hon är den enda av intervjupersonerna som ser 
på rörelsen på detta sätt.  
 
Flera av pedagogerna i vår undersökning menar att ett syfte med rörelseleken, är att barnen ska 
utveckla förmågan i att kunna lyssna och ta till sig instruktioner, samtidigt som de rör sig. Parlenvi 
och Sohlman (1984) menar att kroppens och talets motorik måste bli automatiserat, innan barnet 
kan lyssna och utföra en rörelse samtidigt. Detta rapporterar flera pedagoger i vår studie att de 
tränar. Genom att ha instruktionssånger och genom att använda sig utav en cd-skiva med 
instruktioner, eller att ta hjälp av ett instrument, får barnen öva sig på detta. 

7.1.4 Intellektuell utveckling 
Några pedagoger uttrycker att barn har lättare för att lära sig läsa, skriva och räkna med hjälp av 
rörelselek. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) menar att medveten lek- och rörelseträning 
skapar gynnsammare förutsättningar för inlärning. Även Ellneby (1991) poängterar att motoriken är 
viktig för inlärning av andra färdigheter. Hon menar att barn behöver öva sig på att härma för att 
kunna lära sig, de behöver först träna att kopiera med kroppen, för att sedan kunna kopiera siffror 
och bokstäver i skolan.  

7.1.5 Språk 
Utifrån resultatet kan vi se att flertalet av pedagogerna arbetar med rörelselek för att utveckla 
barnens språk. De uttrycker både att syftet med rörelseleken är att träna språket samt att de ser en 
direkt koppling mellan rörelselek och språkutveckling. De pedagoger som har dessa uppfattningar 
tränar språket bland annat genom att sjunga och göra ramsor där man benämner olika kroppsdelar. 
Ellneby (1991) menar att genom vuxnas sätt att visa rörelser, samtidigt som vi benämner de 
grundläggs barnens förmåga och lust till språket. Även Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) 
menar att barnets ordförråd kan utökas genom att föra in nya ord i leken. Pedagogerna i vår 
undersökning menar att detta är en bra metod, barnen kan lära in olika begrepp genom att röra sig 
samtidigt. 
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En pedagog talar om att munmotoriken är viktig för barns utvecklande av språket. Ellneby (1991) 
menar att barn behöver öva upp sina muskler runt munnen, för att utveckla språket. Hon menar att 
barnets uttal kan tränas genom mun- gymnastik, tungvrickningsramsor och sug- och blås- lekar. 
Pedagogen i vår undersökning berättar att hon tränar detta med barnen, bland annat genom att de får 
slicka tallrikar och att de har en dag de kallar för stora blåsdagen. Vi kan utifrån resultatet se att 
denna pedagog ser annorlunda än övriga pedagoger på rörelsens betydelse för språkutvecklingen. 
Hon menar inte bara att barnen lär nya ord genom sånger och ramsor, utan även att det är viktigt att 
träna motoriken i ansiktet, för att lära sig prata.  

7.1.6 Utveckling av personlighet 
Efter vår analys av det empiriska materialet, kan vi se att flera pedagoger uttrycker att de arbetar 
med att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Däremot är det inte så många som direkt 
uttalar sig om att det är det de gör. Pedagogerna uttrycker att syftet med rörelseleken är att barnen 
skall våga vara med i leken, tro på sig själv, våga, synas och kunna ta plats. Vi tycker att det är 
intressant att pedagogerna talar mycket kring detta, men få av dem utrycker att själva syftet är att 
stärka barnens självkänsla/självförtroende. Merleau-Ponty (1997) menar att tränandet av rörelser, 
kan ses som ett utvecklande av kropp och själ, ett utvecklande av hela människan. Detta kan vi 
koppla till pedagogerna i vår undersökning som talar om hur barnens personligheter kan utvecklas 
genom rörelse. Pedagogerna uttrycker att barnen skall få en positiv upplevelse när de känner att de 
klarat av något, detta stärker självförtroendet. Svan m.fl. (2000) menar att det innebär en trygghet 
för ett barn att klara av en rörelse, det är viktigt för barnet att känna att det har lyckats. Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993) menar att om barnet får en negativ bild av sig själv kan det bland 
annat leda till hämningar i personlighetsutvecklingen. Flera av pedagogerna i vår undersökning 
uttrycker att de arbetar utifrån barnens behov om till exempel ett barn behöver extra rörelseträning. 
Då kan detta barn få möjlighet att lyckas i gruppen när det fått extra träning och på så sätt få ett 
bättre självförtroende. Sandborgh-Holmdahl och Stening menar att alla barn är bra på olika saker 
och ska därför ges många valmöjligheter, för att varje individ ska hitta något som den är bra på. 
Flera pedagoger i vår undersökning uttrycker även att det är viktigt att kunna upptäcka och hjälpa 
barn i god tid för att kunna stärka dem. Även Ellneby (1991) poängterar att detta är viktigt, för att 
barnen skall få en bättre tillit till sig själva och utveckla sin självkänsla. 

7.1.7 Socialt samspel  
Pedagogerna i vår undersökning ser lekar som ett bra tillfälle för barnen att träna den sociala 
förmågan. En pedagog berättar att hon haft sådana barn som haft svårt för att samarbeta. Hon menar 
då, att hon genom lek lättare kan få dem till att arbeta tillsammans. Pedagogen Da Feltre såg också 
denna koppling och menade att fysiska aktiviteter stärkte den sociala relationen mellan elever 
(Annerstedt, 1991). Annerstedt beskriver att en lärarkandidat i hans undersökning, menar att 
eleverna får en annan kontakt med varandra i idrottssalen än vad de får i en vanlig skolsal. Han 
påpekar att i idrotten lär sig barn att visa hänsyn och respekt för varandra. En av pedagogerna i vår 
undersökning talar om detta samspel mellan barnen under innebandyspel. Han menar att det är 
viktigt att barnen lär sig att samarbeta bland annat genom att passa varandra. Dock ser de flesta av 
pedagogerna i vår undersökning, på ett annat sätt på samspelet, nämligen att man tränar samspel 
genom att vara tillsammans två och två eller i en större grupp i lekarna, där de behöver samarbeta. 
Pedagogerna anser att rörelseleken är ett bra sätt att arbeta med detta. 
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7.1.8 Hälsa  
Många pedagoger i vår studie talar om att barn idag sitter för mycket still. De vill erbjuda rörelselek 
i förskolan för att barnen skall ges utrymme att röra sig på ett lustfyllt och kravlöst sätt. Alla 
pedagoger har även gett utryck för att det skall vara roligt att röra sig och att de vill utveckla en 
rörelseglädje hos barnen. I Engströms och Carlstens (Annerstedt, 1991) undersökningar om syftet 
med idrottsämnet, visade det sig att ett viktigt syfte med idrotten var att informera och ge barnen en 
chans att prova på olika fysiska aktiviteter, de senare i livet kunde ha nytta av. Så här uttrycker sig 
även pedagogerna i vår undersökning, de vill få in rörelsen så tidigt som möjligt hos barnen och få 
dem att tycka det är roligt att röra sig. Detta vill dem, för att barnen ska få en positiv inställning till 
rörelse och ha med sig denna inställning när de blir äldre. Även Lpfö -98 (UD, 1998) tar upp att 
barnen skall få ett sund förhållande till sin kropp. Det betonas även att pedagogerna skall göra 
aktiviteterna lustfyllda för barnen och att det skall vara roligt att vistas i förskolan. Alla pedagoger 
som vi intervjuat, påpekar att de använder rörelselek för att barnen ska ges tillfälle att ha roligt 
tillsammans.  
 
En av pedagogerna, Pedagog D, uttrycker en uppfattning om att flera av barnen till en början inte 
orkade vara med på hela gympapasset, vilket hon såg som överraskande. Efter att ha gjort samma 
program flera gånger så såg hon en förbättring i barnens kondition. Detta kan vi relatera till 
Annerstedt (1991) som skriver om en pedagog som tar upp konditionen som en viktig del i barnens 
utveckling och viktig för barns hälsa. Som Pedagog D uttrycker det, så behöver barnen ha en 
grundkondition för att må bra. Flera pedagoger talar också om barnfetma och riskerna om man sitter 
för mycket still. Några pedagoger som Annerstedt 1991 har intervjuat, poängterar att eleverna tidigt 
skall få kunskap om hur de sköter sin kropp och sin hälsa. Enligt Burniat et al. (2002) menar Power 
et al. att vissa som har fetma i vuxen ålder har varit överviktiga redan som barn, alltså har 
överviktiga barn en stor risk att drabbas av sjukdomen. Detta vill pedagogerna i vår undersökning 
förebygga. 
 
7.2 Metoddiskussion 
Användandet av intervju som metod för vår studie ansåg vi vara ett bra val. Genom denna metod, 
fick vi en chans att ta reda på förskollärares uppfattningar om rörelselekens betydelse, för barns 
utveckling. Vi anser att mötet mellan intervjuare och respondent, gav oss som intervjuare en chans 
att, om vi ej fick tydliga svar, kunna ställa följdfrågor, där vi kunde få svar på det vi faktiskt gav oss 
ut för att undersöka. Med intervju som metod anser vi att vi fått bra empiri till vår studie. Med hjälp 
av bandspelare kunde vi lätt fånga allt som respondenten sa, utan att behöva skriva ned allt.  Detta 
anser vi var ett bra sätt, för att vi som intervjuare fick chans att lyssna ordentligt på respondenten 
och samtidigt skriva ned de rörelser som respondenten utförde.  
 
7.3 Didaktiska konsekvenser av rörelselekens betydelse för barns utveckling  
Många pedagoger i undersökningen ser rörelseleken som ett verktyg för att utveckla barnens 
personligheter och förmågor. Efter att ha läst litteratur kan vi se att alla dessa kroppsliga förmågor 
går att öva genom rörelseleken. Bland annat så poängterar Ellneby (1991) hur motoriska övningar 
på olika sätt påverkar barnens utveckling positivt. Vi har även blivit medvetna om att barns 
rörelseutveckling följer ett visst mönster. Därför anser vi att fler pedagoger bör arbeta medvetet 
med rörelselek, och vi hoppas att fler, genom att ta del av denna studie, reflekterar över sin 
verksamhet och medvetet erbjuder barnen en chans till regelbundna rörelseaktiviteter. Vårt förslag 
skulle vara en daglig medveten rörelseaktivitet för att främja barnens utveckling. Vi anser att vi 
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själva genom denna studie av pedagogers uppfattningar, har fått en bättre förståelse för hur vi kan 
arbeta med rörelselek och varför vi bör gör detta. Våra nya kunskaper som vi har kommit fram till 
kommer vi att ta med oss ut och omsätta i förskoleverksamheten. Detta kommer vi att göra eftersom 
vi här har fått en tydlig uppfattning om hur viktigt det är för barn att röra på sig.  
 
7. 4 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns fortfarande många frågor kvar om detta ämne. Den mest intressanta är om det går att se att 
rörelselek har betydelse för barns utveckling, vilka områden som faktiskt utvecklas och hur det 
hänger ihop. Vidare skulle man kunna inrikta sig på de idrottsförskolor som finns runt om i landet, 
följa deras arbete och de barn som går där och se om det går att urskilja någon skillnad hos 
utvecklingen hos de barnen och barn som går på förskolor med andra inriktningar. Ytterligare ett 
förslag till fortsatt forskning är att göra en fallstudie på en förskola som arbetar aktivt med rörelse 
och har barn i behov av särskilt stöd. Det hade varit intressant att försöka följa deras utveckling 
genom rörelseleken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att tacka 
Vi vill tacka de förskollärare som tagit sig tid till att medverka i vår undersökning. Dessutom vill vi 
tacka vår handledare för hjälp och stöd under arbetets gång. Även våra familjer skall ha ett stort 
tack för att det stöttat oss under vårt intensiva skrivande. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 
Datum:  
Namn:   
Ålder:  
Antal år i yrket:  
Antal år på denna förskola:  
Examen år:  
Vilka åldrar arbetar ni med på denna avdelning:  
 
1. Vad innebär begreppet rörelselek för dig? 
 
2. Tror du att det är viktigt att små barns rör sig? 
 
2.2. Varför?  
 
3. Hur ofta har ni organiserade rörelsestunder? 
 
 3.1. Hur länge brukar ni hålla på?  
 
 3.2 Var är ni någonstans då? (inne/ute) 
 
 4. Vad gör ni under dessa stunder? (ge exempel på lekar, övningar)  
 
 4.2. Vad är ert syfte med detta? 
 
5. Hur ser du på den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling?  
 
6. Hur ser du på relationen mellan rörelse och lärande? 
 
7. Hur tror du att man kan använda rörelseleken som ett pedagogiskt verktyg?  
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