
Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken grad pedagoger planerar för 

rörelseaktiviteter och hur aktiviteterna ser ut på två olika förskolor.  

Den dagliga fysiska aktiviteten är viktig för barns inlärning och utveckling. Forskning visar 

att barn blir alltmer stillasittande i dagens samhälle och det är pedagogernas plikt att 

förebygga detta då många barn spenderar mycket tid på förskolan. Får barn inte den stimulans 

de behöver kan det leda till dålig självkänsla och en utvecklad motorik bidrar till god 

självkänsla och bättre koncentrationsförmåga. Genom fem intervjuer har vi fått kännedom om 

hur pedagoger går tillväga för att arbeta med rörelseaktiviteter. Resultatet visar att det sker 

mer spontan rörelse i förskolan än planerade aktiviteter. Undersökningen visar även att 

samtliga pedagoger var väl medvetna om vikten av rörelse. I resultatet framgår även att 

rörelse förekommer oftare utomhus eftersom lokalerna inte är anpassade för rörelseaktiviteter.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle upplevs barn bli alltmer stillasittande på grund av den tekniska 

utvecklingen. De vardagliga miljöerna erbjuder ett mer inaktivt levnadssätt. 

Folkhälsoinstitutet (2005) menar att de elektroniska redskapen såsom tv, datorer, och 

surfplattor är grunden till barns inaktivitet. Det vore därför av intresse att undersöka vilken 

vikt pedagoger lägger vid planerade aktiviteter som stimulerar barns rörelse. Forskning kring 

planerade rörelseaktiviteter är inte stort. Fransson (2010) antyder att i förskolan visas de 

praktiska kunskaperna vanligtvis genom bild eller annan estetisk verksamhet och det är detta 

som oftast står i fokus medan de fysiska aktiviteterna är frånvarande. I läroplanen (Lpfö 98, 

rev. 2010) står det skrivet att barn i förskolan skall få möjlighet att utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och ha en god kroppsuppfattning. Vuxna formar barns livsstil och barn 

som är inaktiva blir oftast inaktiv även som vuxna (Boreham och Riddoch 2001). Schäfer 

Elinder (2008) beskriver att människors hälsa har ett tydligt samband med fysisk aktivitet och 

inaktivitet. Bibehållen fysisk aktivitet hela livet kan bidra till att människor kan vara aktiva 

långt upp i åldrarna (Schäfer Elinder 2008). 

 

Genom fysisk aktivitet utvecklar barn sin motorik (Jagtöien, Hansen och Annerstedt 2002). 

Ericsson (2003) bekräftar i sin studie att grovmotoriken förbättras genom ökad fysisk aktivitet 

och motorisk träning. Wikland (2000) stärker Ericssons studie att barn behöver röra på sig för 

en utvecklad motorik. Det finns många fördelar för barn med en god motorik som exempelvis 

högre självkänsla, trygg i sig själv, våga skapa relationer etc. Därför anser vi att det är med en 

fördel att planera rörelseaktiviteter då pedagoger blir medvetna om vad barn utvecklar genom 

rörelse. 
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1.1 Problemformulering 

För att utveckla motoriken behöver barn vara regelbundet fysiskt aktiva. Aktiviteterna är till 

för att förebygga hälsorelaterade sjukdomar som kan inträffa vid inaktivitet (Ekblom 2011). 

Ett stort problem på förskolor är att pedagoger inte planerar till rörelseaktiviteter. Planerade 

rörelseaktiviteter behövs för att förhindra inaktivitet samt utveckla motoriken hos barn. 

Konsekvenserna med att inte ha planerade rörelseaktiviteter är att pedagogerna inte blir 

medvetna kring vikten av vad barn tränar samt utvecklar genom rörelse. Barn med en sen 

motorisk utveckling har gott stöd av planerade aktiviteter (Wikland 2000). 

 

1.2. Syfte 

 Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka om pedagoger planerar för rörelse 

i förskolan. Vi vill även undersöka hur rörelseaktiviteterna på förskolor kan se ut eftersom det 

ger en tydligare bild av vad som egentligen planeras.  

 

1.3. Frågeställningar 

 

 I vilken grad är rörelseaktiviteter inplanerade i förskolan? 

 Hur ser rörelseaktiviteterna ut på förskolan i praktiken? 
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2. Bakgrund  

Det finns visat att fysisk aktivitet främjar hälsan, trots denna vetskap blir fler och fler 

människor inaktiva (Nyberg, Lennernäs, Sepp och Sollerhed 2010). Wikland (2000) beskriver 

i sin rapport om betydelsen av barns rörelse i åldern ett till fem. Hon menar att barn bör 

liksom vuxna röra på sig varje dag för att må bättre. De senaste 25 åren har forskningsresultat 

visat att hälsan förbättras genom fysisk aktivitet och detta gäller även de små barnen (Wikland 

2000). Någon form av rörelse varje dag kan medföra att risken för exempelvis högt blodtryck 

och hjärt- kärlsjukdomar minskas (Wikland 2000). Genom fysiska aktiviteter stärks 

immunförsvaret, sömnen blir bättre och det utgör även ett jämnare humör (Wikland 2000). 

Bergman och Norlander (2005) menar att det är den tekniska utvecklingen som är orsaken till 

inaktivitet och att fysisk aktivitet inte längre finns naturligt för oss utan det är något som 

dagligen måste planeras in i vår vardag. Boreham och Riddoch (2001) påpekar att både barn 

och vuxna har blivit mindre fysiskt aktiva de senaste decennierna. Barn gör av med 600 

kcal/dag mindre i dagens samhälle än vad de gjorde för 50 år sedan. Hälsoproblem ökar i 

samband med all inaktivitet vilket kan leda till barnfetma och kroniska sjukdomar såsom 

diabetes (Boreham och Riddoch 2001). Även Altin, Boldemann och Kvist Lindholm (2013) 

beskriver att hälsoriskerna ökar genom barnfetma. Boreham och Riddoch (2001) menar att det 

finns ett samband mellan barns inaktivitet och energiintaget som vuxen, om barn är inaktiva 

som yngre löper det stor risk att fortsätta vara stillasittande i vuxen ålder, detsamma gäller 

tvärtemot om de är aktiva i yngre ålder är chansen större att de blir aktiva vuxna. Ohlsson 

(2008) pekar på hur viktigt det är att visa barn i tidig ålder en god livsstil då barn ofta tar efter 

vad vuxna gör. 

 

2.1. En definition på fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som kan beskrivas på många olika sätt. Statens 

folkhälsoinstitut (2012) beskriver ett antal moment som kan visa på fysisk aktivitet, det kan 

bland annat vara lek, cykling till och från jobb/skola, belastat arbete och motion. När 

skelettmuskulaturen belastas och energiomsättningen ökar är det bevis på rörelse. Fysisk 

aktivitet kan förekomma både på arbetet och under fritiden . Man kan vara fysiskt aktiv på 

olika nivåer, effekterna beror på hur ansträngande aktiviteten är, hur ofta och lång tid man 
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utför den (Raustorp 2005). För att räknas vara fysiskt aktiv bör pulsen öka och kroppen ska bli 

varm, detta ska med fördel ske ett antal gånger om dagen (US Department of Health and 

Human Services, 1996; Blair et al, 2004; Strong et al, 2005 i Nyberg m.fl. 2010). 

 

2.2. Styrdokument och riktlinjer 

I Läroplanen (lpfö 98, rev. 2010) står det skrivet att förskolan ska erbjuda en trygg miljö som 

stimulerar barns utveckling. För att barn ska få en god och trygg miljö har bland annat 

gruppstorlekarna stor betydelse för barnen (skolverket 2010: kap. 8). Barnets utveckling och 

behov ska stå i fokus för verksamheten och barnen ska få möjlighet att utforska och upptäcka 

omvärlden själva och tillsammans med vuxna. De tar även upp att leken har stor verkan för 

barns utveckling och att pedagogerna medvetet ska ge utrymme för leken för att gynna varje 

individs utveckling och lärande. En annan metod förskolan ska använda för att främja barns 

utveckling är bland annat bild, musik, dans, drama och rörelse (lpfö 98, rev. 2010). Även i 

skollagen (skolverket 2010: kap. 8) är omsorg, utveckling och lärande i fokus och att dessa 

ska bilda en helhetssyn på barnet. Det är förskolan som styr över barns utveckling och lärande 

och har därför ett stort ansvar att uppfylla de krav som ställs. Förskolor med hög kvalitet är 

positivt för barns hälsa och lärande senare i skolåren (skolverket 2010). Alla barn ska få 

möjlighet att få stöd och stimulans för att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning (Lpfö 

98, rev. 2010). 

 

3. Tidigare forskning 

3.1. Fysisk aktivitet i förskolan 

Rekommendationen för barns fysiska aktivitet ska vara minst 60 minuters daglig rörelse 

och det är positivt med kortare aktiviteter uppdelat under dagen då barnen kan utveckla 

olika färdigheter genom varierade aktiviteter (Becker, Lyhne m.fl. 2004). Dock anser 

författarna att 60 minuter är ett minimum och är egentligen allt för lite för att förbättra 

hälsoeffekterna (Becker, Lyhne m.fl. 2004). Det har uppkommit mycket forskning och 

rekommendationer kring fysisk aktivitet för att bibehålla en god hälsa och välbefinnande 

(Raustorp 2005). Nilsson och Ekelund (2010) menar att barn i åldrarna tre till fem bör ha en 

ökad rekommendation med minst 120 minuters daglig fysisk aktivitet då ungefär 60 

minuter ska gå till planerade fysiska aktiviteter, detta förslag har endast presenterats. Reilly 
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(2010) motsäger Nilsson och Ekelunds (2010) förslag och menar att många barn i 

förskoleåldern inte orkar vara fysiskt aktiva 60 minuter om dagen (Reilly 2010). Trots 

mycket vetenskaplig forskning kring detta är barn mer stillasittande än tidigare. Vi lever i 

ett samhälle som erbjuder en mer bekväm vardag med transport och teknik, men det är 

framförallt föräldrarna som formar barns livsstil (Nyberg, Lennernäs, Sepp och Sollerhed 

2010). Duesund (1996) menar att barn vill lära sig nya rörelser och har ett behov till att röra 

på sig. Genom rörelseaktiviteter kan de bygga upp nya rörelsemönster samt utveckla sin 

motorik. Barn blir mer trygga i sig själva och sin kropp när rörelseförmågan utvecklas. 

Klinta (1998) stärker Duesunds (1996) teori om att barns självförtroende och självbild blir 

starkare av en kropps- och rums medvetenhet, även Nyberg och Tidén (2006) menar på att 

barn och ungdomar upplevs ha större självförtroende genom en god motorisk grund. Klinta 

(1998) menar också att personer som är trygga i sig själva vågar ta kontakt med andra och 

skapar relationer. Fysisk aktivitet bidrar till en god fysisk och mental hälsa (Nyberg, 

Lennernäs, Sepp och Sollerhed 2010). 

På en utegård finns goda möjligheter till fysisk aktivitet menar Boreham & Riddoch (2001), 

barn springer och hoppar spontant vilket är naturliga rörelser. Författarna diskuterar 

anledningen till barns inaktivitet och menar att de borde vara mer aktiva eftersom de trivs med 

rörelseaktiviteter. En del av svaret är den miljön som bjuder in till rörelse. På en utgård finns 

stora möjligheter till lek och rörelse men i dagens samhälle är stillasittande miljöer ett större 

alternativ för barnen (Boreham & Riddoch 2001). Genom en varierande rörelseutveckling 

finns det goda skäl till en bra fysik, kroppen formas efter den rörelse den får (Folkesson och 

Grosshennig 2008). Wikland (2000) betonar att fysisk aktivitet är för barn den egna fria leken 

och sker i intervaller. Fransson (2010) menar att leken är det mest centrala i barns vardag både 

inne och ute men att den kan vara mer eller mindre fysiskt aktiv. Wikland (2000) skriver 

vidare att i leken sker en rörelseutveckling då barnen upptäcker sin kropp, utmanar sina 

rörelser och får nya erfarenheter. Det är bra för barn i tre till fem års ålder att själva upptäcka 

och pröva rörelseaktiviteter utan att pedagogerna har organiserade aktiviteter där endast en 

förmåga utvecklas (Wikland 2000). 

Barn bör behålla sin lust till rörelse, därigenom upptäcker de kroppens möjligheter 

(Folkhälsoinstitutet 1996). Detta kan ske via den fria leken och rörelseaktiviteter. 95 % av alla 

sexåringar och ungefär hälften av alla barn i åldrarna ett till sju går i dagsläget på någon 

skolförberedande verksamhet enligt folkhälsoinstitutet (1996). Av den anledningen är 

förskolan mycket betydelsefull och viktig för barns glädje och rörelsebehov 

(Folkhälsoinstitutet 1996). Även Ericsson (2003) menar att rörelseglädje är en viktig del inom 
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hälsa för en god livskvalité och att förskolepersonal bör arbeta med rörelseglädje dagligen då 

det blir lättare att förmedla lusten att vara vidare aktiv. Som tidigare nämnt ägnar många barn 

dagen åt att vara på förskolan, därför är det förskolepersonalens uppgift att bjuda in till 

fysiska aktiviteter och inspirera till ett liv fullt av rörelse (Sollerhed & Ejlertsson, 1999, 

Nyberg, Lennernäs, Sepp och Sollerhed 2010). Nyberg m.fl. (2010) menar även att förskolan 

är en viktig arena för barn där verksamheten ska erbjuda daglig fysisk aktivitet. 

 

3.2. Fysisk inaktivitet 

När en person är fysiskt inaktiv ökar inte energiomsättningen mer än vid ett vilotillstånd. 

Exempel på stillasittande aktiviteter är att läsa, prata, ligga och vila, sitta framför datorn, kolla 

på tv etc. (Statens folkhälsoinstitut 2011). 

Enligt WHO (2002) har kunskap om vikten av att vara fysiskt aktiv ökat, ändå stiger fetman 

och övervikten hos barn och vuxna. Konsekvenserna till det stora folkhälsoproblemet är att 

många dör av fetma och övervikt. Statens folkhälsoinstitut (2011) menar också att 

stillasittande och inaktivitet leder till ett antal sjukdomar och för tidig död. Raustorp (2005) 

stärker WHO:s forskning kring hälsoproblemen om övervikt och fetma, han menar även att 

fysisk aktivitet är en viktig del för att övervinna dessa hälsoproblem. Enligt WHO (1999) är 

det inte ens en tredjedel av barn och ungdomar som är såpass fysiskt aktiva så det ger nytta i 

framtiden, Wikland (2000) menar att inaktiviteten hos vuxna beror på fler stillasittande 

arbeten och barns vardagsmiljö har förändrats på grund av de vuxna lever i stress och en evig 

tidsbegränsning. Eftersom inaktivitet ökar kontinuerligt ökar även antalet överviktiga, fysiskt 

inaktiva barn och ungdomar förväntas förbli inaktiva som vuxna och det bildas en ond cirkel 

eftersom barn oftast tar efter föräldrarnas livsstil, det är inte bara beteendet som förs vidare 

utan även biologiska skäl (James, 1995 och Barker, 1990 i Nyberg m.fl. 2010). Även Ekblom, 

Ekblom Bak och Ekblom (2008) antyder att miljön har stor påverkan för barns vikt. Men de är 

övertygade om att övervikt och fetma uppkommer genom en positiv energibalans, det vill 

säga att de tar upp mer energi i kroppen än vad den gör av med. 

Ekblom m.fl. (2008) menar att det är viktigare att få barn fysiskt aktiva så de får röra på sig än 

att tänka på en viktnedgång. Dock menar Bergman och Norlander (2005) att det är svårt att få 

en inaktiv person motiverad till att börja röra på sig och dessutom få det som en vana och 
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tycka det är skönt och avkopplande. Det är bara ett fåtal överviktiga som inte kan vara fysiskt 

aktiva medan många har svårt att gå ned i vikt, en fysiskt aktiv överviktig person har bättre 

hälsa än en inaktiv normalviktig person (Bergman & Norrlander 2005). 

 

3.3. Barns rörelseutveckling 

Genom rörelse får barnen en bättre fysik, den utvecklas och anpassas efter de fysiska 

förutsättningarna. Barn behöver varierande aktiviteter för att stimulera hela kroppen och barn 

har oftast en omedveten vilja att röra på sig. Om miljön och pedagoger bjuder in till rörelse 

kommer detta automatiskt (Folkesson och Grosshennig 2008). Pedagoger som använder sig 

av rörelselekar menar Fransson (2010) ofta syftar till att barn övar på grovmotorik, lekarna är 

många gånger kopplade till någon form av musik. Wikland (2000) menar att behovet att röra 

på sig hos små barn är stort, författaren förklarar att barnen har ”spring i benen” och därmed 

svårt att sitta still. Detta är positivt eftersom det hjälper barnen att utvecklas samt att de mår 

bra av rörelse. Det finns många fördelar med att barn har en inre rörelseglädje, genom rörelse 

byggs skelettet upp och denna uppbyggnad pågår ända till 25-30 års ålder, dock är det som 

mest viktigt att belasta skelettet under de yngre åren så benmassan blir stark och stabil 

(Wikland 2000). 

Jagtöien, Hansen, Annerstedt (2002) pekar på att barn tillägnar sig färdigheter så som gå, 

krypa, hoppa, springa, klättra, kasta, skriva, rita och så vidare. Detta är den synliga motoriska 

utvecklingen. Motorik är ett resultat av att kroppens olika delar samspelar med varandra och 

detta gör rörelsen möjlig. Kroppens samspel gör rörelsen relevant till de olika situationer 

barnen möter i sin utveckling. Författarna menar att utvecklingen sker under hela uppväxten 

och blir i de dagliga sysslorna samt i leken skickligare på att kontrollera kroppen (Jagtöien, 

Hansen & Annerstedt 2002) . Även Wikland (2000) menar att barnen utvecklar sina rörelser 

genom att upprepa dem dagligen. När ett barn föds får de med sig reflexrörelser som är till för 

den första fasen i livet, men efterhand kommer andra rörelser genom lärande och mognad 

(Wikland 2000) . Krypa, gå, hoppa, springa och så vidare tillhör de grovmotoriska rörelserna 

medan rörelser med händer och fötter tillhör de finmotoriska rörelserna (Jagtöien, Hansen, 

Annerstedt 2002). 
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Hammar och Johansson (2008) menar att barn får negativa och positiva upplevelser genom 

kroppen. De vardagliga rörelserna är automatiserade alltså att rörelsen kommer utan att man 

tänker på det, och därför reflekterar man inte så mycket om dem. Om rörelser upprepas 

dagligen blir det naturligt för barnen att göra dessa, det kan vara allt ifrån enkla till 

avancerade rörelse. Finns rörelseaktiviteter kontinuerligt med i verksamheten får barnet mer 

självförtroende och vågar därför pröva mer komplicerade rörelser. Det man ska tänka på är att 

den enklare rörelsen ska komma automatiskt innan man påbörjar den mer komplicerade 

barnet behöver då ha en god kroppsuppfattning ( Hammar & Johansson 2008). Barns rörelse 

utvecklas steg för steg, detta sker främst under de första levnadsåren. Det finns fyra olika 

faser då barn utvecklas, det första är den reflexiva fasen som barnet får när hen föds, den 

andra är de mognadsbestämda rörelserna då barnet lär sig krypa, rulla, lyfta huvudet osv, 

dessa sker i en bestämd ordning, den tredje fasen är de grundläggande naturliga rörelserna då 

barn bland annat utvecklar att hoppa, springa, kasta/fånga och den en sista fasen är 

färdighetsrelaterade rörelser som utvecklas genom barns tidigare erfarenheter (Jagtöien, 

Hansen & Annerstedt 2002). 

Ekblom (2011) menar att regelbunden fysisk aktivitet påverkar den motoriska utvecklingen 

men att uppmärksamheten för fysisk aktivitet ska riktas för de hälsorelaterade sjukdomar som 

inträffar vid inaktivitet. Ericsson (2003) menar att koncentrationsförmågan ökar med en högre 

grad av fysisk aktivitet. Barn med dålig motorik har svåra koncentrationssvårigheter och 

därför menar författaren att motoriken lägger grund för ett livs långt lärande (Ericsson 2003). 

De som är sena med den motoriska utvecklingen har gott stöd av planerade aktiviteter som 

utmanar de grovmotoriska rörelserna (Wikland 2000). 

 

3.4. Miljöns betydelse 

Pedagoger har olika uppfattning om vad lekmiljö innebär, men att i förskolan går det inte att 

gå efter sin egen uppfattning om vad pedagogerna själva tycker (Jagtöien, Hansen och 

Annerstedt 2002). Författarna menar att en lekmiljö ska ge möjligheter till en allsidig lek för 

barn vilket är förskolans uppdrag . Den fysiska aktiviteten i förskolan ska finnas både i den 

fria och arrangerade leken. Pedagogerna får då stora krav på sig att anpassa den fysiska miljön 

både inomhus och utomhus (Jagtöien, Hansen & Annerstedt 2002). Nilsson och Ekelund 

(2010) menar att det ger positiva effekter att vara ute och att barn på en ”I ur och skur” 
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förskola är mer fysiskt aktiva än barn på en traditionell förskola. Författarna menar att det är 

viktigt att ha utomhuslekar för att rekommendationerna för hälsofrämjande effekter ska 

uppfyllas. Pagels och Raustorp (2013) belyser vikten av att förskolan erbjuder en god miljö 

som bidrar till fysisk aktivitet. I denna forskning kom de fram till att barn som vistades på en 

förskola med en bra utemiljö hade en bättre fysisk aktivitet. Hur utemiljöerna är utformade på 

förskolan är grunden till om verksamheten kan främja barn till bättre rörelse (Pagels och 

Raustorp 2013). 

Folkhälsoinstitutet (1996) skriver att miljön är betydelsefull för barn i förskolan då den 

främjar deras lek och lust att röra på sig. Eriksson Bergström (2013) menar att pedagoger ska 

skapa miljöer där barnen inspireras till utforskande och upptäckande, eftersom det står skrivet 

i läroplanen (lpfö98 rev, 2010) att förskolan ska erbjuda en miljö som lockar till aktivitet och 

lek men som även ska vara trygg. Den ska även ge barnen inspiration till att utforska och 

upptäcka. Socialmedicinska tidskriften (2013) pekar på att förskolans utemiljö främjar 

barnens fysiska aktivitet, generella hälsa samt deras koncentrationsförmåga. En bra miljö för 

detta innebär en yta med växtligheten och kupering som barnen använder i leken. Arbetar 

förskolorna med utemiljöerna skapas förutsättningar för den fysiska aktiviteten. Wikland 

(2000) antyder att utevistelsen har en stor betydelse till barns rörelseaktiviteter. Exempel på 

utelekar kan vara klättra, springa, gunga, kasta boll med mera, detta är bra tillfällen för barnen 

att pröva nya rörelser samt att förfina dessa. Barns motorik blir bättre och som tidigare nämnt 

blir koncentrationen skarpare. Författaren menar också att förskolans utemiljö ska uppmuntra 

barnen till att vara aktiva och bjuda in till utmaningar. Pedagogerna kan ställa sig frågor som 

hur förskolans gård ser ut, om det finns ställen där barnen kan klättra, springa, gömma sig. 

Förskole gårdens utseende har en stor påverkan till barnens möjligheter till lek (Wikland 

2000). 

Granbom (2011) anser att den pedagogiska miljön i förskolan är en viktig aspekt. Som 

uppdrag har förskolans personal att skapa en miljö som lockar och stimulerar barnen där de 

får en möjlighet att utvecklas och skapa en tillit till sina egna förmågor. Miljön på förskolan 

säger mycket om hur barn ska agera, alltså att det är förskollärarna som utformar miljön.  

 

3.5. Pedagogens roll till rörelse i förskolan 
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De som arbetar på en förskola har en viktig roll i många avseenden. Pedagogerna skall kunna 

utforma verksamheten både till det individuella barnet som till gruppen och skapa 

förutsättningar för utveckling och lärande (Törnquist 2006). Enligt Rowland och Freedson 

(1994 i The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest 2000) ska 

barns livsstil formas till ett aktivt liv med mycket rörelse och glädje. Författarna menar vidare 

att det är de vuxna som ska få barnen att bevara den roliga och sköna känslan att vara fysiskt 

aktiv. 

Folkhälsoinstitutet (2010) menar att förskollärare har en viktig roll till att förebygga ohälsa 

hos barn. De betonar även vikten av att förskola och skola ska ge barn förutsättningar att 

lyckas, eftersom det finns ett samband mellan hälsa och skolgång. Även Grindberg och 

Jagtöien (2000) antyder att förskolan har en plikt att ge barn möjligheter till fysisk aktivitet. 

Barn är hela tiden i behov av rörelse och författarna menar att allsidig rörelseaktivitet är bra 

för barnets utveckling.  

Positiva effekter har stor betydelse för utvecklandet av barns sociala förmåga och deras 

rörelseaktiviteter kan uppnås genom att förskolepersonalen är delaktiga i barns lek eftersom 

de får positiva rörelseupplevelser samt att barn utvecklar sin sociala förmåga (Ericsson 2005). 

Författaren menar även att det är bra om personalen planerar och har organiserade 

rörelseaktiviteter där barnen får träna och lära sig motoriska färdigheter. Exempel på 

aktiviteter som gynnar barns motoriska utveckling kan vara att barnen får visa hur högt de kan 

gunga, hur snabbt de kan snurra med mera, pedagogerna kan tillsammans med barnen göra en 

motorikbana där de får träna på att rulla, åla, hoppa, krypa osv (Ericsson 2005). Pramling 

Samuelsson (2001) antyder även hon att när pedagoger är aktiva med i barns lek oavsett vad 

de gör framkommer det ett lärande och ett meningsskapande där kommunikationen är 

väsentlig. Ericsson (2003) belyser vikten av att förskolepersonal borde få en 

kompetensutveckling inom rörelse. Detta för att få uppleva en rörelseglädje själva, när 

pedagogen själv upplever en rörelseglädje är det lättare att förmedla det till barnet då 

pedagogen är aktiv och själv tycker att det är roligt att röra på sig (Ericsson 2003). Även 

Wikland (2000) beskriver vikten utav att göra saker tillsammans eftersom detta blir 

betydelsefullt i barnets socialisation, samspelet kan även utvecklas till något roligt för både 

barn och vuxna. The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest 

(2000) menar att betydande vuxna såsom pedagoger på förskolan har stort inflytande på barns 

framtida fysiska aktivitet. Genom att pedagoger, föräldrar och tränare ger feedback och 
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uppmuntran till barnen bidrar det till en ökad motivation, självkänsla och njutning av att vara 

fysiskt aktiv. Den senaste tidens forskning visar på hur stor betydelse närstående vuxna har 

för barns rörelse (The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest 

2000). 

4. Metod 

I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod då vi intervjuat pedagoger på 

olika förskolor. Fördelar med att använda en kvalitativ metod i en undersökning innebär att 

upplägget är mer ostrukturerat, och därför mer flexibel då det finns rum för förändringar i och 

med att det uppkommer mer information samt att insikten blir större under undersökningens 

gång (Björndal 2005). Denzin och Lincon (2005 i Alvesson och Sköldberg 2008) menar att en 

kvalitativ forskning vanligast sker bland annat genom intervjuer samt inspelningar detta för 

att tolka det som sägs. Det betyder alltså att forskaren tolkar de fenomen som uppkommit 

under exempelvis intervjuer (Denzin och Lincon 2005 i Alvesson och Sköldberg 2008). Det 

Björndal (2005) beskriver att en kvalitativ undersökning oftast är ostrukturerad kan hållas 

med i viss mån men vårt upplägg på intervjuerna har varit halvt strukturerad vilket innebär att 

vi utgick ifrån en intervjuguide med färdiga frågor dock ändå att de var öppna vilket leder till 

att vår intervjuguide även var halvt standardiserad då följdfrågor tillkom även fast frågorna 

var desamma till alla de intervjuade. Björndal (2005) beskriver det som en tillgång att 

använda en kvalitativ metod då det liknar ett vardagssamtal och den intervjuade har möjlighet 

och frihet till att utrycka sina egna upplevelser samt förståelse för de som undersöks. Han 

menar att undersökningen blir mer trovärdig av detta. 

 

4.1 Fenomenografisk ansats 

Vår undersökning grundar sig på pedagogers uppfattningar kring planerade rörelseaktiviteter. 

Kroksmark (1987) beskriver att en fenomenografi utgår från människors olika uppfattningar 

då olika fenomen tas upp och uppfattas olika beroende på vilka personer som svarar. Det 

handlar inte om vad som är sant eller falskt utan om vad individen har för erfarenheter och 

förförståelse och kan uppfatta händelser utifrån det (Kroksmark 1987).  En kvalitativ metod 

kan beskriva både första och andra ordningens perspektiv, första ordnings perspektiv handlar 

om fakta, vad som kan observeras utifrån. Den andra ordningens perspektiv är en 

fenomenografisk ansats då utgångspunken är hur någon uppfattar någonting (Larsson 1986). 
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Fenomenografi och fenomenologi är nära besläktade. En fenomenologisk ansats är att göra 

beskrivningar av hur människor uppfattar sin omvärld genom att tänka hur jag själv uppfattar 

världen (Kroksmark 1987).  Vår undersökning är empirisk då vi utgår från vad ett antal 

pedagoger har sagt under intervjuer och där efter analyserar och beskriver deras svar. Ett 

annat sätt att beskriva fenomenografi är att vi har valt att ta reda på hur en händelse framstår 

för i vårt fall pedagoger och inte hur något egentligen är. Som tidigare nämnt använde vi oss 

av intervjuer för att få fram pedagogernas uppfattningar kring planerade rörelseaktiviteter. För 

att få fram dess uppfattningar menar Kroksmark (1987) att det är människans uttryck som 

synliggörs och det är på så sätt vi förstår hur individer uppfattar saker och ting. Språket är det 

mest centrala men även handlandet har stor betydelse för att få fram en persons uppfattningar. 

I en intervju som är av fenomenografisk ansats ska vara öppen enligt Kroksmark (19887) 

eftersom intervjupersonen ska kunna ha möjlighet att formulera sig på sitt sätt. Efter 

intervjuerna ska de enligt Kroksmark (1987) till en början transkriberas och sedan analyseras 

och läsas igenom för att kunna kategoriseras och brytas ner för att kunna studera den närmre. 

Först när man läst texten och fått en helhetssyn kan identifiering av olika delar finnas. I 

resultatet delas texterna upp i olika kategorier där likheter och olikheter visas bland 

pedagogernas uppfattningar kring de olika frågorna om rörelseaktiviteter utifrån 

intervjusvaren. Kroksmark (1987) menar vidare att kategorierna delas upp utefter deras olika 

uppfattningar kring samma fenomen/händelse. Genom att dela in texterna i olika kategorier 

får vi en tydligare bild över hur pedagoger planerar för rörelse samt hur aktiviteterna ser ut i 

praktiken. Undersökningen av likheter och olikheter om pedagogers uppfattning utförs för att 

sedan dra slutsatser utifrån de intervjuer vi gjort har vår studie en induktiv ansats, Kroksmark 

(1987) stärker vår tanke att arbetet är induktivt då fenomenografin alltid är induktivt. 

 

4.2. Beskrivningskategorier  

Inom fenomenografi är det väsentligaste att använda sig av beskrivningskategorier där texten 

delas in i olika kategorier utefter de intervjuades uppfattningar kring samma fenomen 

(Kroksmark 1987). Genom att transkribera och analysera intervjutexten kom vi fram till de 

olika beskrivningskategorierna. Vi delade in pedagogernas svar i olika kategorier för att sedan 

jämföra likheter och olikheter. Dessa likheter och olikheter blev grunden till de olika 

beskrivningskategorierna.  
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4.3. Urval 

I undersökningen intervjuades fem pedagoger från två olika förskolor. Vi har gjort ett urval av 

förskollärare och valde att intervjua en mindre grupp som i vårt fall blev fem pedagoger. 

Valet av pedagoger gjorde vi genom olika bekantskapskretsar på förskolor vi varit på tidigare. 

Detta är ett bekvämlighetsurval då vi kontaktat personer vi är bekanta med. Pedagogerna 

jobbade på avdelningar med barn mellan tre till fem år. Alla intervjuade hade någon form av 

pedagogisk utbildning och hade arbetat i verksamheten mellan 10 och 33 år. 

 

4.4. Datainsamling 

I detta avsnitt kommer vi redovisa på vilket sätt vi fick fram data. Användningen av 

ljudinspelning och transkribering var våra hjälpmedel för att nå ett bra resultat. 

 

4.4.1. Intervjuerna 

Vi valde intervju som undersökningsmetod eftersom intervjuer gav utförliga svar till det som 

skulle undersökas samt att samtalen blev djupare gentemot enkätundersökningar och i 

intervjuerna förkom följdfrågor. Vi gjorde en pilotintervju innan våra intervjuer för att se om 

frågorna var ställda på ett bra sätt så den intervjuade skulle förstå samt att vi fick fram den 

information till det som skulle undersökas. Efter pilotundersökningen ansåg vi att intervjuerna 

skulle ge oss svar på det vi undersökte och åkte därefter ut till de förskolor som var utvalda. 

Björndal (2005) menar också att genom intervjuer kan missförstånd redas ut och den 

intervjuade kan kontrollera att frågan är förstådd på det sätt som är menat. I detta 

examensarbete har vi använt oss utav en halvt strukturerad intervju då vi utgick ifrån vår 

intervjuguide (se bilaga 1) samt att vi ställde samma frågor till pedagogerna men att de ändå 

var öppna och följdfrågor tillkom. Johansson och Svedner (2006) menar att det finns två olika 

typer utav intervjuer, den strukturerande intervjun innebär att det finns fasta frågor och ställs 

till alla i undersökningsgruppen. Den ostrukturerade intervjun innebär att intervjuaren ställer 

fria frågor med olika variation (Johansson och Svedner 2006). Johansson och Svedner (2006) 
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antyder att i en strukturerad intervju är det öppna svar men att i vissa fall även finns fasta 

svarsalternativ som i en enkät, detta används mest i exempelvis bakgrundsfrågor. Författarna 

menar också att i en strukturerad intervju nöjer sig intervjuaren oftast med att anteckna 

svaren. Att göra som författarna antyder att i denna typ utav intervju nöja sig med att anteckna 

är något vi ställde oss negativt emot då vi ansåg att det blir en hög reliabilitet vid 

ljudinspelning, därför använde vi oss av detta. 

 

4.4.2. Ljudinspelning 

I vår undersökning använde vi oss av ljudinspelning under intervjuerna för att lättare kunna gå 

tillbaka och lyssna samt reflektera över vad som sägs. Reflektionen är för oss en viktig del för 

att få en djupare förståelse över vad som sägs samt att andra intressanta infallsvinklar kan 

uppkomma. Björndal (2005) beskriver att ljudinspelning innebär att det finns möjlighet för 

intervjuaren att gå tillbaka och återupprepa det som sägs vilket är viktigt eftersom man inte 

alltid minns vad som sagts, reflektionen blir också mer väsentlig vid ljudinspelning. Även om 

ljudinspelning är ett bra verktyg att använda under en intervju finns det ändå nackdelar kring 

detta. Björndal (2005) betonar att ljudinspelning inte är en kopia utav verkligheten utan att 

den bara representeras. Andra bakgrundsljud kan också komma med i inspelningen och 

förstöra. För att undvika att andra ljud skulle komma med i inspelningen valde vi att sitta i ett 

ostört rum med endast en pedagog i taget. 

 

4.4.3. Transkribering 

Efter att intervjuerna gjorts valde vi att transkribera vilket innebär att det som sagts under 

intervjun skrivs ner. Fördelen med transkribering är att intervjusagorna framstår på ett 

tydligare sätt. Björndal (2005) menar att transkribering av ljudfilerna bidrar till att det 

tydligare går att upptäcka mönster i utsagorna. Dessa mönster blev i vårt fall ett sätt för oss att 

katigrosera pedagogernas svar. Nackdelen med transkribering är att det tar mycket tid och 

därför bör inspelningen vara kort eller att de mest intressanta skrivs ner (Björndal 2005). Det 

Björndal påstår med att skriva ner det mest intressanta i en intervju anser vi är negativt 

eftersom det inte blir en lika hög reliabilitet som när allt i en intervju transkriberas. Därför har 

vi i vår transkribering skrivit ner allt som sagts under intervjuerna 
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4.5. Genomförande 

För att undersöka intresset hos förskollärarna att delta i studien började vi med att mejla dem 

och fråga om de var villiga att intervjuas. Ett par av pedagogerna avböjde och en del svarade 

inte på vår förfrågan. Av den anledningen fick fler pedagoger från samma förskola medverka i 

undersökningen. I mejlet presenterade vi oss, skrev vilken utbildning och skola vi går på och 

vad examensarbetet handlar om. Därefter hade vi mejlkontakt med samtliga av de intervjuade 

och bestämde tid och datum för intervjuer. Vi skickade även ut ett samtyckesbrev där 

information om undersökningen stod, att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde hoppa av undersökningen. 

Vi åkte till de olika förskolorna och utförde intervjuerna på en plats där den intervjuade 

känner sig trygg, hon fick välja i vilket rum vi skulle sitta i. Vi kände att det var lättare att 

bestämma en tid på deras arbetsplats då de jobbade och kunde gå bort en stund från 

barngruppen. Vi fick in samtliga intervjuer på en och samma dag. Detta var något vi tyckte 

var bra eftersom vi efter varje intervju blev mer bekväma och kunde hålla en bättre dialog 

med intervjupersonen. I samtliga intervjuer berättade vi om samtyckesbrevet, att det är 

frivilligt att medverka, att de när som helst kan hoppa av undersökningen och att alla namn 

kommer att vara fingerade. Vår tanke var att sitta i ett lugnt och ostört rum då vi kunde 

koncentrera oss på intervjun. På den första förskolan satt vi i ett rum som var i mitten av alla 

andra rum. Där kom ljud från lekande barn in i rummet och det blev en del avbrott då andra 

pedagoger knackade på och avbröt intervjun emellanåt. På den första förskolan intervjuades 

två pedagoger från samma avdelning där det fanns barn mellan fyra och fem år. Under den 

andra intervjun satt vi i samma rum så det blev samma väsen från barnen men inte lika många 

avbrott som vid den första. Under avbrotten pausade vi vår inspelning. På den andra förskolan 

satt vi på en avskild plats där personalen hade sitt kontor. Vi intervjuade två pedagoger från 

en avdelning med barn som var tre år och en pedagog som arbetade med barn mellan fyra och 

fem år. Vi satt mitt emot varandra så det kunde bli en bra dialog oss tre emellan. Det kom inga 

störande ljud i samtliga intervjuer och endast ett avbrott. Efter att den första pedagogen blev 

intervjuad hämtade hon den andra och vi satt kvar i samma rum. Alltså skedde alla de tre 

intervjuerna i samma rum vilket är bra då det var ett lugnt rum utan risk för störningsmoment. 

Det hade varit bra om samma förutsättningar fanns på föregående förskola. 
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4.6. Etiskt förhållningssätt 

De forskningsetiska principerna innehåller ett antal olika krav. Vetenskapsområdet (2002) 

betonar att samhället har ett krav på att forskning utförs och att den omfattar viktiga frågor 

och har en hög kvalitet. Forskningskravet innebär att olika metoder förbättras och att 

kunskaper fördjupas och utvecklas. Det är viktigt att informera deltagarna om vilka villkor 

som gäller, att deltagandet är frivilligt och att de får hoppa av undersökningen när som helst, 

detta är ett informationskrav, forskarna ska även informera om undersökningen så att 

deltagarna innan start vet vad som kommer att hända, i vårt fall bli intervjuade. 

Individskyddskravet är att individer inte ska behöva utsättas för kränkningar, förödmjukelse 

eller fysiska och psykiska skador. Datainsamlingen kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket menar att deltagarnas identitet fingeras. Personerna som medverkar i undersökningen 

får utskickat ett samtyckesbrev (se bilaga 2) där deltagarna skriver under om de godkänner 

villkoren. Informerandet till deltagarna ansåg vi var viktigt, de skulle känna till sina 

rättigheter innan intervjun startade. Samtyckeskravet skickades ut i förväg så de kunde läsa 

igenom det i lugn och ro. Vi förklarade både muntligt och i text vad vår undersökning handlar 

om. Efter intervjun skickade vi ut det ännu en gång så att de kunde ta ställning till om de ville 

vara med eller inte, då det står i vårt samtyckeskrav att deras medverkan var frivillig samt att 

de har rätt till att avbryta medverkan när de vill. Information om att de får tillgång till arbetet 

när det är klart fick de också. I vår undersökning kommer samtliga namn fingeras. 

 

5. Resultat 

I resultatdelen kommer vi att presentera svaren från intervjuerna. Vi har valt att lyfta fram de 

svar som är mest intressanta för att det inte ska bli en uppradning av pedagogernas svar. 

Genom att synliggöra de svar som karaktäriserar beskrivningskategorierna från de intervjuade 

i resultatet har vi använt oss av följande rubriker: pedagogernas syn på rörelse, hinder för 

rörelse i förskolan, planerade rörelseaktiviteter och spontana rörelseaktiviteter. 
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5.1. Pedagogernas syn på rörelse 

Pedagogerna som medverkade i undersökningen var alla överens om att rörelsen i förskolan 

var en viktig del. En av de intervjuade nämnde att det är viktigt med rörelse och speciellt i 

dagsläget när de kommit larmrapporter om att många barn är överviktiga. 

”Jo men de är en jätteviktig del, speciellt nu när man hör larmrapporter om många barn som 

är överviktiga, så är de viktigt.” 

Två av pedagogerna uttryckte att rörelsen är en naturlig del i barns livsvärld då de föds med 

ett rörelsebehov och att barnen har mycket energi. Olika barn har olika stort rörelsebehov och 

just den barngruppen hon arbetade i hade stort rörelsebehov och för att utnyttja detta 

rörelsebehov menade en av pedagogerna att en aktivitet omvandlades från en stillsam till en 

rörelseaktivitet. Det var även en annan pedagog som nämnde att barn har stort rörelsebehov 

och hon menade att det inte bara är viktigt för barn att vara aktiva utan det är viktigt för alla 

från noll till hundra år. En pedagog ansåg att det var förskolans plikt att se till att barnen får 

röra sig eftersom många barn sitter stilla mycket hemma. Alla höll med om att genom rörelse 

lär sig barn så mycket annat så som rumsuppfattning, motorik, att barnen utvecklar tänket, 

ämnen som exempelvis matematik och svenska samt koordinationen. En utav pedagogerna 

ansåg att rörelsen på förskolan behövs så att barnen utvecklar motoriken så att de blir smidiga 

i kroppen. Hon menar att om barnen känner sig smidiga och har kontroll på kroppen så bidrar 

det till att barnen får en bättre självkänsla. En av frågorna var hur pedagoger uppmuntrar till 

barns rörelse. Några av pedagogerna ansåg att barn inte behöver uppmuntras så mycket till 

rörelse då de rör på sig spontant ändå. 

”Dom behöver inte så mycket uppmuntran de rör sig rätt mycket spontant, de man 

uppmuntrar till är väl mer då vissa som man ser har lite dåligt rörelsemönster, kanske är mer 

dom då. En del klättrar ju å är överallt så dom behöver ingen uppmuntran.” 

Medan två stycken menar att de inte uppmuntrar barnen till så mycket rörelse när de är 

inomhus eftersom lokalerna inte är byggda för spring. En pedagog uppmuntrade mer till 

rörelse om hon såg att något barn hade lite sämre rörelsemönster än de andra, uppmuntran 

sker mer vid de organiserade rörelseaktiviteterna. När barn inte vill vara med och röra sig 

ansåg en pedagog att det var viktigt att låta barnet kolla på och vara med senare när han eller 

hon är moget för det. Ta fram exempelvis bandyklubbor eller bollar var ett bra knep för att 
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locka fram till att barn rör på sig menar en pedagog. En annan pedagog uppmuntrade barnen 

som står stilla eller inte har något att göra genom att försöka få med dem till att klättra på 

deras bana de har på gården, eller att cykla då barnen där älskar att cykla. 

En annan fråga vi ställde till pedagogerna var hur de skulle bemöta barn som inte vill röra på 

sig. En pedagog uttryckte att hon kan se om ett barn suttit väldigt mycket stilla hemma och att 

en del är väldigt rädda för att klättra, det är då viktigt att uppmuntra och vara positiv mot 

barnet så hen övervinner sin rädsla. Hon bemöter då dessa barn genom att hålla de i handen 

när de klättrar, låta de följa med till skogen så att de får gå på ojämn mark. En del barn hon 

mött har nästintill gråtit när de gått till skogen då de varit rädda och tyckt det var obehagligt 

med den ojämna marken, men det är bara att ge dessa barn tid. De andra pedagogerna 

instämmer också i att låta barnen ta den tid de behöver, försiktigt försöka få med barnen och 

tillslut hänger de med. Hon antyder att uppmuntran är viktig så att barnen kan få fram sin 

smidighet eftersom vissa barn är väldigt klumpiga för att de inte tränat, pedagogen trodde inte 

heller att det går att födas till en bra eller dålig rörelseförmåga. Pedagogen menade också att 

det går att födas smidig men inte klumpig, utan klumpig blir barnet om inte kroppens muskler 

används. En pedagog menade att alla hoppar inte på tåget samtidigt då är det bara att låta de 

barnet ta nästa tåg. 

 

5.1.1. Sammanfattning av pedagogers syn på rörelse 

Samtliga pedagoger anser att rörelse är viktigt och det är en naturlig del i förskolan. Barn har 

ett stort rörelsebehov och eftersom de sitter mycket hemma är det förskolans ansvar att 

rörelseaktiviteter sker dagligen. Genom rörelse utvecklar barn mycket mer än motoriken som 

exempelvis rumsuppfattning, självkänslan och matematiken. Många av pedagogerna anser att 

barn inte behöver uppmuntras eftersom det sker i den fria leken, framförallt förekommer inte 

uppmuntran inomhus då lokalerna är trånga. Rörelseaktiviteterna utformas utefter barnens 

behov och är ett barn inte moget för en aktivitet låter pedagogerna barnet ta den tid hen 

behöver.  
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5.2. Hinder för rörelse i förskolan 

Alla pedagoger tyckte att rörelse inomhus var komplicerat och att de ofta låter barnen vara ute 

för att de då kan röra sig mer fritt och ha sina spontana lekar. 

”Nu är ju problemet med de flesta förskolor att vi har alldeles för mycket barn i förhållande 

till utrymme.” 

En av pedagogerna menade att om det ska vara rörelseaktiviteter inomhus så ska de vara 

uppstyrda av någon vuxen. På den ena förskolan hade de en baktanke kring hur utgården var 

utformad så att mycket spontan rörelse kom fram, till exempel en uppbyggd hinderbana. På 

denna förskola tyckte samtliga pedagoger att det fanns mycket bra förutsättningar till rörelse 

för barnen, gården och grönområdet omkring förskolan hade stor betydelse. Även de andra 

pedagogerna hade tillgång till skog, lekrum och även en gymnastiksal men tyckte att gården 

kunde vara mer rolig och utmanande. En gymnastiksal var något som en av pedagogerna på 

den första förskolan önskade men menade att barnen får uppleva det när de blir äldre. 

Två av pedagogerna menar att det inte finns några hinder till rörelse på förskolan utan att de 

är dem själva som sätter gränserna. 

”Nej alltså hinder är ju bara en själv som är hindret i sådana fall.” 

En av dem uttalar sig om hon ser några barn ha spring i benen är det upp till pedagogerna att 

se möjligheterna till rörelse. Dock såg en annan pedagog inomhusmiljön som ett stort hinder, 

rummen var för små och barngrupperna för stora för att ha någon form av rörelse inomhus. 

Hon tyckte det kändes bättre att vara ute med barnen då de har ett inre behov av att röra på sig 

och där kan barnen springa, hoppa och skrika. 

 

5.2.1. Sammanfattning av hinder för rörelse i förskolan 

Lokalerna var någonting som var ett stort hinder för rörelse eftersom de är små och lyhörda. 

Samtliga pedagoger tyckte av den anledningen att utemiljön är en bra plats för rörelse. Gården 

är utformad för mycket plats för rörelse då exempelvis hinderbanor är tillgängliga. 

Pedagogerna ansåg även att skogen är en bra plats för rörelseaktiviteter och besöken dit är 

många. Det krävs stora ytor för rörelse inomhus såsom lekrum samt gymnastiksal. 
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5.3. Planerade rörelseaktiviteter 

Skogen var en naturlig del hos samtliga förskolor och det blev minst ett besök varje vecka. 

Sådana aktiviteter var något som de tyckte var viktigt och barnen lärde sig mycket på att vara 

i skogen. På en av förskolorna har de haft en så kallad rörelserunda som alla barnen på 

förskolan var med på. De delades in i grupper och skulle komma till olika stationer där det var 

olika rörelseaktiviteter, så som att kasta bollar, mäta och räkna. En av pedagogerna menar att 

det behövs en upprepning av olika moment som görs på förskolan så därför sker en aktivitet 

tre veckor framåt en gång i veckan. 

”En aktivitet har vi kört tre gånger i höst bara för att det ska upprepas och bli samma så 

barnen kommer ihåg vad de gör.” 

På en förskola hade de börjat med temat rörelse eftersom de kände att de övriga ämnena som 

ska uppnås från läroplanen kan komma in i rörelse på ett eller annat sätt. För att uppnå dessa 

hade de en rörelselåda som innefattar olika rörelselekar en gång i veckan. På denna förskola 

har de inte någon fast dag de har aktiviteterna, istället varierar dem mellan dagarna ifall något 

barn inte är där en viss dag. Inför temat har pedagogerna en gemensam planeringstid en gång i 

veckan så de bestämmer hur närmaste veckorna kommer att se ut. Alla avdelningar har 

gymnastik inplanerat men en avdelning har en fast planerad gymnastikdag en gång i veckan. 

Under den timmen brukar de ofta ha någon form av hinderbana som grundar sig på alla de 

grovmotoriska rörelserna. Hon nämner även att de brukar använda en musiksaga när de är i 

gymnastiksalen. Pedagogen utförde planeringen för gymnastikpasset på sin planeringstid.  

En av pedagogerna menar att planerade aktiviteter är när man har en tanke bakom 

rörelseaktiviteten man utövar och att det är viktigt att ha tanken. 

 

5.3.1. Sammanfattning av planerade rörelseaktiviteter 

Alla pedagoger hade en tanke kring de planerade rörelseaktiviteterna och var medvetna om 

vad barnen utvecklar genom rörelse. Pedagogerna är medvetna om barns kroppsutveckling 

men de har även kunskap om att övriga mål kan uppnås i läroplanen. På förskolorna finns 

planerade rörelseaktiviteter minst en gång i veckan, pedagogerna har en utsatt tid för dessa 
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planeringar. Det planeras mest för skogsutflykter och gymnastik, dessa platser ansåg 

pedagogerna gynnar barns motorik mest. 

 

5.4. Spontana rörelseaktiviteter 

Rörelseaktiviteter sker dagligen i verksamheten i den spontana leken. Det är också många 

gånger som pedagogerna börjar på spontana rörelselekar eller aktiviteter. En av pedagogerna 

anser att det är deras uppgift att göra något åt barns rörelsebehov om det blir mycket spring i 

ett rum. Pedagogerna kommer många gånger på spontana rörelseaktiviteter, en av 

avdelningarna brukar ha miniröris eller bamsegympa när det blir mycket spring. Denna 

aktivitet sker många gånger utomhus. På samtliga avdelningar är hinderbana något som 

barnen är aktiva i, på den ena förskolan finns en hinderbana på gården medan den andra 

förskolan brukar bygga upp olika hinderbanor inomhus där det finns utrymme. Hinderbanorna 

byggs upp med hjälp av exempelvis stolar då de kan hoppa på och krypa under dem. Som 

tidigare nämnt går alla pedagoger till skogen med barngrupperna minst en gång i veckan. I 

skogen är det inte alltid något planerat utan där har en av förskolorna en kulle som barnen 

rullar ner och springer upp och ned för och pedagogerna tycker att skogen är ett bra redskap 

för motoriken då barnen går på ojämn mark och klättrar på stockar med mera. 

Utomhusvistelsen utgör många spontana rörelseaktiviteter, på båda förskolorna var de ute 

varje dag, på en av dem var de ute minst en timme dagligen. Att vara ute menar två av 

pedagogerna leder till mycket rörelselekar. 

”Oftast är vi ute 1 eller 2 timmar på förmidagen och så är vi oftast ute någon timme på 

eftermiddagen.” 

Det blir många spontana promenader till och från lekplatser. På en avdelning utgår de mycket 

från barnens önskningar, många ville lära sig cykla tvåhjuling och då cyklade några barn 

tillsammans med en pedagog en runda i området när de hade lärt sig cykla. 

”De har fått önska mycket om vad de vill lära sig och då har vi haft många barn som vill lära 

sig cykla två-hjuling och då har de blivit ett projekt och de smittar av sig till dom andra.” 
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5.4.1. Sammanfattning av spontana rörelseaktiviteter 

Det sker spontana aktiviteter hela tiden i verksamheten, antingen genom barns fria lek eller 

någon aktivitet pedagogerna kommer på för att få barnen tillfredsställda. Spontana 

rörelseaktiviteter förkommer oftast utomhus då barnen får chans att röra sig fritt. Pedagogerna 

är öppensinnade och tar tillvara på barnens spontana önskningar. Som vi tidigare nämnt 

planeras det att gå till skogen dock sker oftast inga planeringar på aktiviteter som skall 

förekomma i skogen.  

 

6. Diskussion 

I studien var vårt syfte att undersöka på vilket sätt pedagoger planerar för rörelseaktiviteter. 

Anledningen till denna undersökning var att vår erfarenhet av att planerade rörelseaktiviteter i 

förskolan inte prioriterades i jämförelse med andra ämnen. Vi valde att använda intervju som 

undersökningsmetod för att få fram en verklighetstrogen bild av hur pedagoger använder 

rörelseaktiviteter i förskolan. Tidigare forskning kring rörelse har förstärkt våra tankar kring 

vikten av rörelse i förskolan. Inte minst för hälso- och fysiska skäl utan även för barns livsstil 

och framtida skolgång. 

Av de fem pedagoger som medverkade i undersökningen hade endast en pedagog högre 

utbildning inom rörelse då hon utbildade sig till idrottslärare och studerade två terminer inom 

idrott. De andra har enbart förskollärarutbildning och utgick från sina egna kunskaper och 

erfarenheter. Ericsson (2003) anmärker att det borde finnas en kompetensutbildning inom 

rörelse för förskolepersonalen. Författaren menar att det är av stor vikt för att de själva skall 

uppleva glädjen då det blir lättare att förmedla den vidare till barnen. Eftersom rörelse är en 

viktig del i förskolan anser vi att en idrottskurs borde ingå i förskollärarutbildningen och att 

de som inte har någon form av kompetens inom rörelse bör gå en fortbildning 

För att återkoppla till våra forskningsfrågor har vi därför valt att göra en sammanfattning på 

vår undersökning. Vi ser att det inte sker mycket planerade rörelseaktiviteter i verksamheten. 

Pedagogerna föredrar mer den spontana rörelsen som oftast förekommer utomhus. Även om 

de inte planerar till aktiviteterna är de medvetna kring vikten av rörelse vilket vi ser är positivt 

eftersom tanken är det väsentliga. Förskolorna vi har intervjuat pedagoger på har haft samma 

syn på rörelse men uppläggningen har sett olika ut med tanke på att den ena förskolan hade 
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tema rörelse. De hinder som finns är lokalerna och det dåliga utrymmet. Dock är det några 

pedagoger som tar tillvara på tillfällena och miljön för rörelseaktiviteter. Aktiviteterna på 

förskolorna har varit likvärdiga då båda utnyttjar skogen och utemiljön samt att de använder 

hinderbana och gymnastikpass för att stimulera och utveckla barns rörelse. 

I denna del kommer vi att jämföra pedagogers svar och diskutera vad tidigare forskning säger 

kring barns rörelse. 

 

6.1. I vilken grad är rörelseaktiviteter inplanerade i förskolan? 

Efter intervjuerna fanns det ingen tvekan om att samtliga pedagoger tyckte att rörelse i 

förskolan är en viktig del. Båda förskolorna hade någon form av planerad aktivitet minst en 

gång i veckan. En planerad aktivitet i veckan är ett minimum med tanke på vad Becker och 

Lyhne m.fl. (2004) antyder att barn ska vara i rörelse minst 60 minuter dagligen. En 

pedagog uttryckte att det är ännu viktigare att vara i rörelse i dagens samhälle då barn blir 

mer stillasittande. Reilly (2010) menar dock att barn inte orkar vara fysiskt aktiva 60 

minuter om dagen. Eftersom barn inte enligt Reilly (2010) orkar vara aktiva i 60 minuter är 

det då ännu viktigare att pedagogerna kontinuerligt är aktiva med barnen. Under 

intervjuerna kom det många gånger fram att den spontana rörelsen var i fokus. Pedagogerna 

bör bli mer medvetna kring vad barn utvecklar när rörelse sker i den spontana leken. 

Ericsson (2005) menar att det är bra när pedagoger planerar till rörelseaktiviteter då barnen 

tränar och utvecklar sina motoriska färdigheter. En pedagog hade en planerad idrottstimme 

då hon ofta hade hinderbana som gynnade barns motoriska utveckling. Här ser vi att 

pedagogen är medveten om vad barnen utvecklar. Pramling Samuelsson (2001) antyder att 

pedagogers medverkan hos barn är viktigt. När pedagoger har planerade aktiviteter är de 

mer aktiva i barns lärande och utveckling. Även om en aktivitet inte är planerad kunde 

pedagogerna ändå medverka och starta upp en rörelselek, det var exempelvis en pedagog 

som startade upp innebandyspel. Wikland (2000) pekar på vikten av barns egna fria lek, 

genom leken har barn möjlighet att upptäcka sin kropp och nya rörelsemönster och detta 

utan organiserade aktiviteter. Vi håller delvis med Wikland att den fria leken leder till nya 

rörelsemönster men vi finner planerade aktiviteter som en viktigare del då den fria leken 

alltid finns på förskolor. Fransson (2010) stärker våra åsikter om att den fria leken sker 

dagligen. Den fria leken är inte negativ men i den fria leken är det många barn som istället 
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väljer stillasittande aktiviteter som exempelvis måla, pussla och bygga. De barn som väljer 

det stillsamma aktiviteter har antagligen ett större behov av styrda rörelseaktiviteter. Barn 

som väljer dessa aktiviteter kanske inte har de motoriska färdigheterna för att kunna delta i 

leken. Därav pedagogers plikt att genomföra planerade aktiviteter som gynnar barns 

rörelseutveckling. Duesund (1996) skriver att barn har ett behov av att röra på sig, genom 

rörelse utvecklar barn sin motorik. När pedagoger har planerade aktiviteter varje dag tror 

vi, precis som Duesund (1996) uttrycker att barnen ökar sin utveckling av motorik om 

pedagoger är medvetna om hur aktiviteten är utformad. Dock såg vi i intervjuerna att det 

finns hinder i att planera varje enskild aktivitet dagligen då tiden inte räcker till ute i 

verksamheten. Dock finns det möjlighet till minst 30 minuters strukturerad 

rörelseaktiviteter och lekar om dagen, det viktigaste är inte att ha en planering utan att ha en 

tanke då pedagogen vet vad barnen utvecklar och tränar på. Även en pedagog uttryckte att 

tanken bakom en aktivitet är det väsentligaste. Genom att vara en aktiv pedagog 

uppmuntras barnen till att fortsätta vara fysiskt aktiva och bibehålla leken. De flesta 

pedagoger som medverkade i undersökningen antydde att barn inte behöver uppmuntras till 

rörelse utan de är redan aktiva. En av pedagogerna menade att uppmuntran endast behövs 

till de barn som är sena i sin motoriska utveckling. Även Wikland (2000) anser att barn som 

har sämre rörelsemönster behöver mer uppmuntran och stöd av planerade rörelseaktiviteter. 

Det både pedagogen och Wikland påtalar ser vi också är viktigt men barn med god motorik 

behöver även de utvecklas och utmanas för en vidare utveckling. The President’s Council 

on Physical Fitness and Sports Research Digest (2000) kritiserar pedagogernas uttalande 

och menar att pedagoger skall uppmuntra till rörelse då det bidrar till ökad motivation och 

självkänsla. Vi håller både med The President’s Council on Physical Fitness and Sports 

Research Digest (2000) och de intervjuade pedagogerna. Vi förstår pedagogernas tanke 

med att de inte behöver uppmuntra barn som redan har god rörelseglädje, dock behövs 

uppmuntran för att hålla motivationen uppe så barnen bibehåller sin rörelseglädje. Ericsson 

(2003) framhåller att pedagoger bör arbeta med rörelse dagligen så barnen upplever glädjen 

av att vara aktiv. 

På en avdelning ansvarade en pedagog gymnastikpassen som var en gång i veckan då hon 

planerade passen själv. En annan förskola hade fördelen att alla kunde vara med och planera 

rörelsepassen tillsammans. Skillnaden mellan förskolorna var att den första pedagogen både 

planerade och utförde aktiviteten själv medan de andra pedagogerna som planerade även 

utförde aktiviteten tillsammans. Vi tolkar Wiklands (2000) yttrande att det är viktigt att göra 
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saker tillsammans då det blir betydelsefullt för barnen genom att flera pedagoger medverkar i 

aktiviteter så det sker ett större samspel mellan pedagoger och barn. The President’s Council 

on Physical Fitness and Sports Research Digest (2000) menar att pedagoger ger stort 

inflytande på barn och våra erfarenheter säger att det är positivt när flera pedagoger är runt 

barnen på samma gång då det ger positiv inverkan på dem. Även Ohlsson (2008) pekar på 

vikten av pedagogers medverkan hos barn i tidig ålder. Förskolan där pedagogerna planerade 

och utförde aktiviteterna tillsammans är en intraprenad vilket innebär att pedagogerna har 

frihet att driva verksamheten självständigt. Dessa pedagoger kan ha mer möjlighet till 

gemensam planering och kan därför arbeta efter sina prioriteringar som i detta fall är att 

planera och utföra aktiviteter tillsammans. Enligt Nyberg, Lennernäs, Sepp och Sollerhed 

(2010) ägnar många barn sin tid på förskolan. Därför ska pedagoger erbjuda fysisk aktivitet 

dagligen. En pedagog nämnde att all planerad rörelseaktivitet utförs på veckans olika dagar 

eftersom alla barn ska få en chans att vara med. Vad pedagogen menar är att alla barn ska få 

möjligheten att vara med och alla barn är inte på förskolan fem dagar i veckan och därför är 

det bra som pedagogen säger att lägga upp de planerade aktiviteterna på olika dagar under 

veckan. 

En pedagog berättade att de har en rörelseaktivitet tre veckor framåt så barnen får en 

upprepning och kommer in i leken eller uppgiften. Hon menar att upprepningen är viktigt 

precis som Wikland (2000) beskriver att barn utvecklas genom upprepade rörelser. Även om 

pedagogen tyckte detta var viktigt så förklarar hon inte varför. Det kan både bero på okunskap 

eller brist i kommunikationen oss emellan. Vi tycker att pedagogen har ett bra tänk om 

upprepning då barnen blir mer bekväma i en aktivitet och självförtroendet förstärks. Nyberg 

och Tidén (2006) stärker vår tanke med att barn med god motorik upplevs har större 

självförtroende och för att få en bra motorik krävs upprepning. Dock menar Folkesson och 

Grosshennig (2008) att aktiviteterna på förskolor ska vara varierande för en god stimulans för 

hela kroppen. Wikland (2000) och Folkesson och Grosshennig (2008) motsäger varandras 

teorier och vi håller med båda eftersom aktiviteterna borde vara varierande för en fortsatt 

utveckling av hela kroppen men att de behövs upprepning så barnen känner sig bekväma och 

klarar av rörelserna som görs. En aktivitet som repeterades var att gå till skogen en gång i 

veckan hos samtliga förskolor. Det som framgick under skogsbesöken var att pedagogerna 

planerade för att gå till skogen dock inte vad som skulle ske där. Skogen bjuder in till mycket 

rörelse och möjligheten till motorisk utveckling är enormt. Även om det inte blev tydligt i 

intervjuerna, var pedagogerna medvetna om att skogen erbjuder motorisk träning. En pedagog 
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antydde att barn som är klumpiga föds inte till detta utan anledningen är att barnet inte har 

använt sina muskler, hon menade att skogen är en bra plats för dessa barn då motoriken 

tränas. Folkesson och Grosshennig (2008) menar att miljön och pedagogerna är betydelsefulla 

för att rörelsen hos barn ska ske automatiskt. Vi tolkar detta som att pedagogerna och miljön 

ska ske i samspel, i detta fall erbjuder pedagogerna en skog som bjuder in till rörelse men 

saknar sin egen medverkan. Det finns stora risker att barn som är inaktiva missar chansen att 

utnyttja skogens potential. 

 

6.2. Hur ser rörelseaktiviteter ut på förskolan i praktiken? 

Ett stort hinder som samtliga pedagoger framhäver är att lokalerna är för trånga och en 

pedagog menade att barngruppen är för stor för att ha rörelseaktiviteter inomhus. Samtidigt 

nämner en pedagog att de går iväg med halva barngruppen någon gång i veckan. Eftersom 

pedagogerna går iväg med ena gruppen av barn har de barn som är kvar större möjlighet att 

röra på sig och pedagogerna skulle då kunna utnyttja tillfället att kunna göra rörelselekar. Det 

ligger då på pedagogernas ansvar att inspirera barnen och precis som Eriksson Bergström 

(2013) antyder att det är pedagogen som skall inspirera och skapa miljöer för barns rörelse. 

En förskollärare beskrev att rörelseaktiviteter inomhus skall vara uppstyrda vilket vi håller 

med om då det ofta precis som många av pedagogerna berättar kan bli väldigt skrikigt och 

bråkigt annars. Uppstyrda inomhusaktiviteter kan vara exempelvis olika hinderbanor eller 

innebandy i en korridor precis som en pedagog gjorde när hon såg att barnen var rastlösa. 

Trots att samtliga pedagoger sa att rörelseaktiviteter inte går att ha inomhus nämnde de 

upprepande tillfällen då rörelse förekom inomhus. Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) 

menar att fysiska aktiviteter skall finnas i både den fria leken och de planerade aktiviteterna. 

En inbjudande miljö både inomhus och utomhus ska utformas av pedagogerna. Många av 

pedagogerna berättade att utgården erbjuder till mycket spontan rörelselek. En förskola hade 

en uppbyggd hinderbana och en annan hade goda möjligheter till rörelse. En pedagog menade 

att hinderbanan ger barnen goda förutsättningar till att utveckla de grovmotoriska 

färdigheterna. Vi reflekterade över detta och en hinderbana innebär mycket uppmuntran från 

pedagogernas sida och eftersom ingen av de intervjuade uppmuntrade speciellt mycket till 

rörelsen är det inte självklart att hinderbanan är inbjudande för barnen. Folkesson och 

Grosshennig (2008) menar att miljön och pedagogerna skall bjuda in till rörelse. 

Pedagogernas uppdrag är att utforma en miljö som är inbjudande och dessutom vara aktiva 
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själva i den miljön som finns. Boreham och Riddoch (2001) beskriver utgården som en 

betydelsefull plats för rörelse. Dock är det vanligt att barn väljer stillasittande aktiviteter i 

dagens samhälle. Även flertalet pedagoger nämnde gården som en god plats för rörelse. Dock 

väljer oftast barn att sitta i sandlådan och bygga istället för att klättra och springa. Därför 

påpekas ännu en gång hur viktig pedagogernas roll är för ett rörelsefullt liv på förskolan även 

The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest (2000 pekar på 

vikten pedagogens inflytande på barns fysiska aktivitet. På en förskola var cykling en vanlig 

aktivitet varje dag. Detta såg pedagogen som något positivt då det var bra att barnen var 

aktiva. Trots att det är positivt att barnen rör på sig så sker samma rörelsemönster genom 

cykling men varierande aktiviteter är viktigt för att utveckla fler rörelsemönster. Istället för att 

låta barnen cykla varje dag kan pedagogerna införa cykelfria dagar då barnen tvunget måste 

byta aktivitet. 

Som tidigare nämnt förekommer oftast spontana rörelseaktiviteter i förskolorna. Miniröris och 

bamsegympa var aktiviteter som ofta inträffar spontant. Barngrupperna är stora och en 

pedagog ansåg att kvalitén på aktiviteterna blir bäst utomhus. Fransson (2010) menar att barn 

tränar de grovmotoriska rörelserna kopplat till musik. Musik till rörelse ger en positivt effekt 

eftersom barn både hör hur rörelserna ska te sig samt att de känner rytm, puls och kan leva sig 

in i en fantasivärld som exempelvis bamsegympan med starka Bamse och den vilande 

Skalman. En förskola hade tema rörelse då de var medvetna om hur mycket som kan ingå i 

rörelseaktiviteter. En av pedagogerna menade att matematik, svenska och andra ämnen som 

står i läroplanen kan uppnås genom olika rörelseaktiviteter. Ett exempel är att barnen kan 

hoppa fem gånger och på det viset kommer matematiken in genom fysisk aktivitet. Wikland 

(2000) pekar på hur stor betydelse utevistelserna har för barns rörelseutveckling. Det finns 

mycket skog i området på en av förskolorna och pedagogerna utnyttjar ofta den fina naturen. 

En rörelserunda gjordes där olika stationer fanns och där var tanken att barnen skulle öva på 

motoriken. Vi tolkar att pedagogerna hade en tanke kring att ha stationerna utomhus eftersom 

de flesta pedagoger nämnt att lokalerna är trånga. 

 

6.3 Slutord 

Efter denna studie har vi sett hur viktig rörelse är för människor och att börja i tidig ålder har 

stor betydelse för barns framtida hälsa. Förskollärare bör arbeta med rörelse dagligen då barn 

blir mer medvetna om sin kropp, motoriken utvecklas och självkänslan blir högre. För att 
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förskolan ska bli en viktig plats för rörelse skall pedagogerna vara medvetna kring all rörelse 

som kan ske i den fria leken, spontana och planerade aktiviteterna. Efter denna undersökning 

har det framkommit att det behövs en balans mellan de planerade rörelseaktiviteterna och 

pedagogens medvetenhet i den fria leken. 

 

7. Metoddiskussion 

Vi anser att metoden som användes under denna studie har fungerat bra. Intervjuerna har gett 

oss svar på det som undersökts och intervjuguiden som vi utgick från anser vi var ett bra stöd. 

Nackdelen med intervju som metod var att vi fick förlita på oss vad pedagogerna berättade 

istället för att observera hur de arbetade med rörelseaktiviteter. En annan nackdel var att det 

var svårt att få pedagoger att ställa upp på undersökningen. Vi kontaktade åtta personer dock 

var det bara fem som kunde ställa upp. 

Transkriberingen av materialet som vi utförde var till stor fördel då vi får chans att läsa texten 

upprepande och får då nya infallsvinklar på i vårt fall hur pedagoger använder sig av 

rörelseplaneringar. 

 

8. Vidare forskningen 

Studien väcker många intressanta frågor och kan forskas vidare på många olika perspektiv. 

Vår undersökning sker inom förskolans ramar och pedagogernas syn på rörelse och det hade 

därför varit intressant att undersöka barns rörelse utanför förskolan, hur det ser ut i hemmet 

och övriga fritidsaktiviteter. Det vore också av intresse att fortsätta undersökningen kring 

planerade rörelseaktiviteter då ämnet är outforskat.  

 

 

 

¨ 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Berätta lite om din avdelning. Hur många barn är det, antal pojkar och flickor, ålder osv. 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vad har du för utbildning? - Har du någon specifik rörelseutveckling? 

När gick du din utbildning?  

Vad anser du om rörelse i förskolan? 

Varför behövs rörelseaktiviteter i förskolan? 

Vad utvecklar barnen genom rörelse? 

Vad för slags rörelseaktiviteter har ni på denna avdelningen? 

Har du planerade rörelseaktiviteter? Hur ofta? 

Hur uppmuntrar du till barnens rörelse? 

Hur går du tillväga för att arbeta med rörelse? 

Vad har barnen för förutsättningar till rörelse här? 

Finns det några hinder till rörelse och i så fall vilka? 

Hur bemöter du barn som inte vill röra på sig? 
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Bilaga 2 

 

Hej! Vi utbildar oss till förskollärare och utför ett examensarbete inom lärarutbildningen som 

motsvarar 210 högskolepoäng vid Högskolan i Halmstad. Studierna kommer att utföras av 

Emma Andersson och Josefine Thomsen. Undersökningens syfte är att ta reda på på vilket sätt 

pedagoger planerar till olika rörelseaktiviteter och hur aktiviteterna ser ut. Handledare för 

forskningsstudierna är universitetslektorerna Lars Kristén och Göran Karlsson vid Högskolan 

Halmstad. 

Datainsamlingen som skall ligga till grund för studien kommer att göras som intervjuer med 

pedagoger på olika förskolor. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 

identifiering av individer kommer att handlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet 

med Personuppgiftslagen (1998:204). Medverkandes namn kommer i förekommande fall att 

ändras till fingerade och insamlad data kommer endast att användas inom studien. Samtliga 

deltagande kommer att få skriftlig information och skriva under nedanstående medgivande. 

Samtycke 

Din medverkan i undersökningen är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Om ni är intresserade av att läsa arbetet i färdigt format kan ni få tillgång till den. 

Här kryssar du i om du vill medverka i studien eller ej: 

□ Ja, jag deltar och tillåter att materialet får användas i studien. 

□ Nej, jag vill inte medverka i studien. 

 

Datum ____________________________ 

Underskrift____________________________________________________________ 

 

Vid ytterligare frågor kontakta Josefine Thomsen och Emma Andersson 

E-post: Josefine: jostho10@student.hh.se Telefon: Josefine: 072-7264338 

E-post: Emma: emmaa10@student.hh.se Telefon: Emma: 076-0492989 

 

Lars Kristén: Lars.Kristen@hh.se 

Göran Karlsson: goran.karlsson@hh.se 
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