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Sammanfattning 

Genom denna studie vill vi studera frågan om rörelse, hur rörelse ryms i förskolan och rörelses integrering i 
projektarbete. Studien utgår från ett postmodernt perspektiv på lärande där rörelse kan ses som ett vidgat begrepp 
med en öppenhet för vad rörelse kan vara. Vi menar att rörelsebegreppet inbegriper både kroppen och det 
kroppsliga som uttryckssätt och rörelse som lärområde. I motsats till det vidgade begreppet lyfter vi fram en snäv 
syn som bara synliggör en del av rörelsebegreppet. Genom denna studie önskar vi få inblickar i om rörelse 
värderas lägre än andra uttryckssätt och lärområden. I studien lyfts frågan om vad rörelse kan vara, dess plats 
och funktion på fem förskolor. Syftet är att vidga förståelser för integrering av rörelse i projekt samt få och ge 
inblickar i om det är ett område för didaktiskt arbete och forskning. Tidigare forskning har främst beskrivit 
rörelse ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Vi har redogjort för olika sätt att se på rörelse och varför 
rörelse är viktigt i förskolearbetet liksom förskolans roll inom barns lärande kring rörelseförmågor. 
Projektformen är ett sätt att integrera många uttryckssätt och lärområden och vi har studerat hur rörelse kan 
integreras i projektformen. Studien är av kvalitativ form då vi inte önskar ge någon generell bild utan skapa 
inblickar i området genom de utsagor vi fick från intervjuer med förskollärare på fem förskolor. Pedagogernas 
berättelser och studier av lokala styrdokument ligger till grund för en diskursanalys. Utifrån en diskursiv studie 
av resultatet har vi identifierat och kategoriserat rörelse. Genom det som uttalades av pedagogerna fick vi 
inblickar i hur pedagogerna tänkte och även inblickar i deras handlande. I resultatet finner vi att pedagogerna 
berättar om rörelse som något som barnen ägnar sig åt främst utomhus. Den rörelse som integreras i projekt ses i 
de flesta fall som ett uttryckssätt och dansen är en vanlig förekommande rörelseform. Projekt förekommer på de 
studerade förskolorna till största del i innemiljön till skillnad från rörelse som främst sker utomhus. Pedagogerna 
talade om att barn rör sig hela tiden men att de sällan dokumenterar barns rörelse. I styrdokumenten beskrivs 
andra uttryckssätt och lärområden i högre utsträckning än rörelse. Utifrån analysen har vi funnit att det krävs 
samtal, dokumentation och att rörelse lyfts fram även i styrdokumenten för att rörelse ska synliggöras mer. 
Pedagogerna berättade om goda erfarenheter då rörelse har integrerats i projekten men vi menar att de ändå 
väljer att inte lyfta fram rörelse i samma utsträckning som andra områden. Pedagogerna talar mycket om 
innemiljöns begränsningar för barns rörelse och vi menar att det vore gynnsamt att lyfta projekten i utemiljön. 
Bild har enligt pedagogerna en tendens till att allt som oftast vara passande medan rörelse enbart sporadiskt tar 
plats i projektformen. Rörelse värderas lägre än andra uttryckssätt och lärområden i det pedagogiska arbetet på 
de studerade förskolorna, bland annat genom att rörelse dokumenteras i begränsad utsträckning. Utifrån det 
diskursiva närmandet har vi identifierat två diskurser, med skillnad i syn på rörelse, en diskurs med vidgad och 
en med snäv syn på rörelsebegreppet. Vår tolkning blir att det främst förekommer en snäv syn på rörelse som 
präglas av en naturalistisk kunskapssyn och en stor del av rörelsebegreppet lämnas utanför det pedagogiska 
arbetet. 
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1 Inledning  

Vi har under tidigare kurser i vår utbildning reflekterat mycket kring hur barns rörelse som kroppsliga 
uttryck, grovmotoriska förmågor och det kroppsliga som ett språk/uttrycksätt, lyfts fram och 
synliggörs i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Vi har erfarenheter av att rörelse är ett område 
som inte lyfts fram och värderas lika högt som exempelvis språkutveckling och bildskapande. Är 
rörelse integrerat i den planerade och styrda verksamheten som sker i det kollektiva utforskandet eller 
är rörelse förvisat till den fria utomhusleken och speciella rörelseövningar på fasta tider? Under vår 
utbildning har vi saknat frågan om vad rörelse kan vara i en postmodernistisk förskolekontext. Vi 
upplever att vi har fått inblickar och förståelser för vad projektarbete kan vara och hur olika 
lärområden och uttrycksätt kan integreras, men det finns en del som vi tycker har utelämnats. Vi vill 
genom denna studie belysa frågan om rörelse, hur rörelse ryms i förskolan och rörelses integrering i 
projektarbete.  

Sigmundsson och Vorland Pederssen (2004:57-59) menar att det är felaktigt av pedagoger att anta att 
barn lär sig alla de grovmotoriska färdigheterna genom fri lek utomhus, så kallad självorganisering. 
Vad kan då hända med de barn som inte själva tar initiativ till fysisk aktivitet? Eftersom den motoriska 
utvecklingen enligt författarna inte är universell krävs övning och det är enligt författarna av stor vikt 
att de motoriska färdigheterna ständigt underhålls eftersom de annars riskerar att försvagas dvs. neutral 
selektion (Sigmundsson och Vorland Pederssen 2004:57-59). Här utgår författarna från en syn på 
rörelse utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och vår studie utgår från ett postmodernistiskt 
perspektiv på lärande. Denna teori blir dock ändå intressant och just frågan om vad som sker med de 
barnen som inte använder sig av rörelse självmant och inte får tillgång/möjligheter till rörelse i många 
olika former i den pedagogiska verksamheten är en central utgångspunkt för oss till att göra denna 
studie.  

Under våra diskussioner i uppstarten av studien har vi noterat att hur vi talar om rörelse, det språk och 
de begrepp vi använder, leder till olika sätt att se på rörelse. Att prata om motorisk utveckling eller att 
tala om ett motoriskt lärande ger två helt olika ingångar vad det gäller kunskapssyn. Vi la märke till att 
vi i det vardagliga talet gärna använde ord som att träna och färdigheter då vi talade om rörelse vilket 
leder till en linjär syn på utveckling. Vi har aktivt valt att istället se på rörelse med ord som lärande, 
kroppsliga förmågor och som uttrycksätt i detta arbete för att inta det postmoderna perspektiv som 
uppsatsen utgår ifrån.  

Det har på många sätt skett ett perspektivbyte i den svenska förskolan. Det har skett en förskjutning i 
synen på barn och lärande. I förskoleverksamheter där projektarbete används som arbetsform menar vi 
att det skett en förskjutning från ett utvecklingspsykologiskt till ett mer postmodernistiskt perspektiv 
på lärande. (Skolverket 2010:kap.2). Det ger en ny kunskapssyn där kunskap inte ses som linjär 
utveckling utan det blir möjligt att se ett kompetent barn som är aktiv medkonstruktör i ett kooperativt 
lärande (Dahlberg, Moss & Pence 2001:77). Vi menar att förskjutningen till den postmoderna 
kunskapssynen även borde leda till en syn på rörelse där rörelse integreras med annat lärande.  

Är det så att synen på rörelse har stannat kvar i ett äldre utvecklingspsykologiskt paradigm? Eller är 
det så att rädslan för att fastna i att se på barns kroppsliga uttryck som grovmotoriskträning gör att man 
helt bortser från att se förskolans del i barns lärande inom rörelse och fastnar i ett perspektiv där man 
ser lärande inom rörelse som något barnen själva har all kontroll över? Det leder i så fall till ett 
naturalistiskt utvecklingspsykologiskt perspektiv där barnen har inneboende förmågor som utvecklas i 
en naturlig process (Dahlberg et al 2001:71). Vad har då förskolan och didaktiken för egentlig roll?  

När det gäller rörelse som ett uttryckssätt gör vi ett antagande om att rörelse inte finns med i samma 
utsträckning som andra uttrycksätt, som exempelvis bildskapande, i den projektinriktade verksamheten 
som bygger på postmodernistiska perspektiv på lärande. Vi bygger vårt antagande, kring att 
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bildskapande värderas högre än andra estetiska uttryck, på Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008:19). Författarna menar att forskning visar att i det skapande 
fältet i yngre åldrar fokuseras det mest på bild. De menar även att bildskapandet ytterligare har 
förstärkts av Reggio Emilia pedagogikens intåg, där bildskapande är centralt (Pramling Samuelsson, et 

al 2008:19).  

Kroppen har allt mer hamnat utanför talet om kunskap och lärande i den pedagogiska verksamheten 
(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée 2008:170-171). Finns det en diskurs kring stillasittande 
som är rådande i förskolan som gör att de stillasittande lugna uttrycken värderas högre? Nyberg och 
Tiden (2007:70-72) menar att dagens barn växer upp i ett samhälle präglat av allt mer stillasittande 
aktiviteter. Stämmer detta kanske även förskolan blir präglad av det stillasittande.  

Vår ambition med denna studie är på inget sätt att hävda att det var bättre förr utan snarare tvärt om. 
Vi har båda en stor tilltro till projektformen och det postmodernistiska perspektivet på lärande. Det vi 
vill studera är om det är så att denna form inte lyfter fram lärande inom rörelse och rörelse som 
uttrycksätt och vad det i sådana fall kan bero på. Vi vill även studera om det är så att rörelse inte 
värderas på samma sätt som andra lärområden och uttryckssätt. Detta för att kunna diskutera hur 
rörelses integrering i projektarbete skulle kunna utvecklas. Vi tror på möjligheterna till att integrera 
rörelse i stor skala i projektarbete och vill därför studera hur pedagoger i några praktiker som aktivt 
arbetar med projektformen berättar om deras arbete med rörelse. Genom detta vill vi även kunna skapa 
ett fält för fortsatta studier kring hur rörelse kan integreras i en förskoledidaktik med projektarbete som 
metod.  

2 Bakgrund  
Vi kommer i denna studie utgå från en syn på och en förståelse av rörelse där vi ser rörelse som ett 
vidgat begrepp. Begreppet innefattar dels rörelse som ett lärområde med motorisk lärande och 
kroppsliga förmågor och dels kroppen och det kroppsliga som ett uttryckssätt/språk och ett medel i 
övriga lärandeområden. Detta för att se rörelse och det kroppsliga på en rad olika sätt som alla är 
viktiga i att utveckla kroppsliga förmågor, men där vi inte vill fastna i en bild av vad rörelse är utan se 
en rad möjligheter till användande av rörelse och vad rörelse kan vara. Våra förståelser av rörelse som 
ett vidgat begrepp hänger samman med den teoretiska utgångspunkten för studien. Med ett 
postmodernistiskt perspektiv ses världen som mer komplex än hur vi ritar upp den och det 
postmodernistiska perspektivet problematiserar det dualistiska tänkandet om ett antingen/eller för att 
istället se ett både/och (Dahlberg et al 2001:39-40). Fortsättningsvis kommer vi då vi skriver rörelse, 
utan att precisera det närmare, mena rörelse som det vidgade begrepp vi ovan lyft fram.  

En motsats till det vidgade rörelsebegreppet vi angivit ovan anser vi är en snäv syn på rörelse. Om 
rörelse förstås som antingen ett uttryckssätt eller ett lärområde utelämnas det ena åt något annat, 
exempelvis ett naturalistiskt perspektiv. Dessa två skilda sätt att se på rörelse ger oss två olika 
diskursiva synsätt som vi kommer att analysera vårt resultat utifrån. Med det teoretiska perspektiv 
denna utgår ifrån, postmodernism, anser vi att diskursen om det vidgade rörelsebegreppet skapar bäst 
möjligheter för barnen att utforska omvärlden. Barnen får då möjligheter att använda rörelse på olika 
sätt i många olika sammanhang. Diskursen om den snäva synen på rörelse anser vi blir mer förankrad i 
en utvecklingspsykologisk tanketradition. 

Att ge barn möjligheter att lära och utforska många olika saker i varierande sammanhang menar vi 
hänger ihop med den postmoderna kunskapssynen om kunskap som en social konstruktion (Dahlberg 
et al 2001:35). I denna studie skriver vi bland annat om rörelse som ett av många lärområden i 
förskolans kontext. Vi anser att lärområdena inte bör ses som separerade ämnen utan att lärområdena 
går i och om varandra. Att identifiera, utan att skarpt separera, olika områden ser vi ändå en förtjänst i. 
Det blir då möjligt för pedagoger att analysera dokumentationer för att synliggöra barns lärande. 
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Exempel på andra lärområden än rörelse är språk, matematik och naturvetenskap. Lärområden kan ses 
likt de olika mål och målområden som benämns förskolans läroplan. Det finns en samtidighet där 
lärande kan ske i olika sammanhang. Hur pedagoger lyfter fram och ser lärandet är det som avgör 
möjligheterna för lärandet. Genom att skapa situationer där det finns möjlighet till rörelse skapas 
möjligheter för lärande inom rörelseområdet. ”Barn lär hela tiden och med alla sina sinnen. Det går 
därför inte att skilja ut vissa situationer då utveckling och lärande äger rum” (Skolverket 2009:10). 
Konstaterandet att barn kan lära hela tiden gör det intressant att studera hur pedagogerna i studien talar 
om rörelse både i och utanför projekten. Frågor som blir intressanta att studera är när det enligt 
pedagogernas berättelser sker lärande kring rörelseförmågor, hur de kroppsliga uttrycken erbjuds och 
synliggörs och hur rörelse ryms som uttryckssätt och lärområde i de studerade förskolorna. Även var, 
när och hur projekten sker och utformas blir intressant att studera. 

Vår studie har fokus på rörelse i kombination med projektarbete. Vi kommer att studera berättelser 
från pedagoger som arbetar på förskolor som aktivt använder projektarbete som metod. I förskolor 
som arbetar med projektarbeten kan man ofta se att de hämtar inspiration från Reggio Emilia i Italien. 
Där finns en ingång med estetiskt skapande integrerat i lärandet och i det används en rad olika 
uttrycksätt. Rörelse skulle kunna ses som ett av dessa uttryckssätt. I mycket av den svenska litteraturen 
som inspireras av den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia lyfts bildskapande upp i mycket större 
utsträckning än andra uttrycksätt (se; Wallin 2003, Jonstoij & Tolgraven 2001 och Åberg & Lenz 
Taguchi 2005). Ett exempel är i Jonstoij och Tolgraven (2001:25) där de skriver att en mångfald av 
barnens många uttryckssätt ska prägla verksamheten men då de radar upp exempel är det bildskapande 
med mera som skrivs fram. Bildskapandet står konkret utskrivet medan rörelse får antas rymmas inom 
benämningen ”med mera”. I Reggio Emilia och även i en del svenska förskolor finns en ateljérista, en 
konstnärlig handledare, knuten till förskolorna. Theorell (2010:218) skriver att även om en ateljérista 
har sin bas i ett estetiskt uttryck arbetar hon med många olika uttryck parallellt såsom musik, bild och 
dans. Tankarna från Reggio Emilia borde således kunna leda till ett utbrett användande av rörelse i 
projektarbetena. 

Då vi vill studera hur rörelse värderas i förhållande till andra lärområden och uttrycksätt måste vi även 
se vad som är värderande. Vi kommer bland annat att studera vad pedagogerna berättar om vad de 
väljer att dokumentera. Pedagogisk dokumentation är ett sätt att utvärdera förskolans strävansmål 
(Åsén 2008:54). Utvärdering är ett sätt att synliggöra verksamheten och skapa en koppling mellan vad 
som önskas och vad som sker (Åsén 2008:5). I slutrapporten om den nya läroplanen lyfts att 
utvärderingar ofta får en styrande effekt och att det som utvärderas får större utrymme i verksamheten 
medan det som inte utvärderas kommer i skymundan (Skolverket 2009:36). Den pedagogiska 
dokumentationen blir på så sätt värderande, då det som inte tas upp där kommer i skymundan.  

Då vi är av den uppfattningen att förskolan har en betydande funktion för barns utveckling och 
lärande, att barn här får möjligheter att lära tillsammans med stöd av pedagoger, är vi intresserade av 
att göra en didaktisk studie som fokuserar på hur pedagogerna uttrycker sin syn på organisering för 
lärande i deras dagliga arbete med barn. Det blir därmed betydelsefullt att börja med att studera vad 
styrdokument så som läroplanen ger för uppdrag till pedagogerna som arbetar på förskolorna. I 
läroplanen för förskolan är ett av målen att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa 
och sitt välbefinnande.” (Lpfö98 rev. 2010:10). Även en rad av de andra strävansmålen blir intressanta 
att belysa i förhållande till denna studie. Exempelvis att barnen ska få utveckla sin förmåga i många 
olika uttrycksformer såsom rörelse och dans (Lpfö98 rev. 2010:10).  

Vi är medvetna om att det i läroplanen kan urskiljas mer av en naturalistisk ansats. Piagets tankar om 
att inlärning sker genom handlandet och att kunskap sker genom prövning med många sinnen samt att 
lek, fantasi och konkreta undersökningar som även ingår i den preoperationella fasen i Piagets 
stadieteori (Stensmo 2007:157) är genomgående i läroplanen. Läroplanen går att tolka på flera sätt och 
genom olika sätt att tolka blir det även möjligt att urskilja olika filosofiska ansatser. Oberoende vilken 
kunskapssyn och syn på lärande som präglar verksamheten måste pedagoger och verksamheten ändå 
förhålla sig till läroplanen.  
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Denna studie avgränsas genom att vi studerar hur pedagoger på fem förskolor berättar om hur de 
arbetar med rörelse och projektarbete. Rörelse som vidgat begrepp och projekt är de två centrala delar 
som finns i denna studie och som vi försöker väva samman. Vi kommer i avsnittet tidigare forskning 
och litteraturgenomgång redogöra för vad som menas med projekt i en postmodern förskolekontext för 
att tydliggöra ingången till studien. Vi kommer även redogöra för olika teorier om vad rörelse kan vara 
och varför rörelse är en viktig del i förskolearbetet, likaså varför förskolan är viktig för barns lärande 
kring rörelseförmågor. Dessa aspekter angående rörelse är en viktig bakgrund till ingången i studien, 
även om vi i denna studie inte kommer att analysera rörelses betydelse i förskolan utan studera 
möjligheterna för rörelseintegrering i projektarbete.  

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa, analysera och diskutera vilken plats rörelse tillmäts i förhållande 
till andra lärområden och uttryckssätt i en projektinriktad förskolekontext samt om rörelse ryms i 
projektarbete. Genom att studera hur pedagoger på fem förskolor som arbetar med projekt berättar om 
sitt arbete med rörelse vill vi vidga förståelser för hur en integrering av rörelse i projektarbete kan se ut 
och skapa inblickar i ett område där vi anser att kunskaperna är begränsade. Genom pedagogernas 
berättelser om rörelse önskar vi vidga förståelser för området samt få och ge inblickar om rörelses 
integrering kan vara ett område att fokusera både didaktiskt arbete och fortsatt forskning på.  

Vi vill pröva vårt antagande om att rörelse inte värderas och lyfts fram i samma utsträckning som 
andra lärområden och uttrycksätt stämmer med pedagogernas berättelser om sitt arbete med rörelse på 
de studerade förskolorna.  

3.2 Frågeställningar 

Vad berättar pedagogerna på de studerade förskolorna om sitt arbete med rörelse, vilka funktioner och 
former av rörelse finns med i verksamheten?  

På vilka sätt beskrivs rörelse som en integrerad del av projekten i pedagogernas berättelser?  

Vad krävs för att rörelse ska integreras i projektarbete?  

Värderas rörelse lägre än andra lärandeområden och uttryckssätt och vad kan det i sådana fall bero på? 
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4 Tidigare forskning och 
litteraturgenomgång 

4.1 Rörelse 
I tidigare forskning beskrivs rörelse främst ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, där 
rörelseförmågor beskrivs och förväntas att utvecklas i olika former av steg eller trappor. Nyare 
forskning och framställningar kring rörelse fokuserar mer på vikten av aktiv rörelse och rörelses 
betydelse för barns hälsoupplevelser och betydelsen för den kognitiva utvecklingen (Wolmesjö 
2006:12). Rörelse i kombination med ett projektinriktat arbetssätt lyfts sällan fram i litteratur eller 
forskning, vi kommer ta upp några få exempel som vi funnit i slutet av detta avsnitt. Kort kommer vi 
också att presentera dansen ur olika perspektiv eftersom vi upplever att dans är ett rörelseuttryck som 
stundom förekommer på förskolor och då vi även ser rörelse som ett uttryckssätt för annat lärande.  

Även om flera av författarna vi redogör för skildrar motorisk utveckling och färdigheter blir det 
intressant även om man, som vi, ser utvecklingen som motoriskt lärande och förmågor. Trots att dessa 
teorier utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv menar vi att dessa teorier kring rörelse och 
motoriskt lärande är viktiga för att se att rörelse har en viktig roll i förskolan. Även i ett projektinriktat 
arbetssätt behövs rörelse finnas med då rörelseförmågor kan vara avgörande för olika aspekter i 
barnens fortsatta lärande och liv. Det är viktigt att vara medveten om tidigare forskning och teorier 
kring rörelse för att kunna se på rörelse med ett nytt perspektiv och kunna integrera rörelse i 
projektformen på ett meningsfullt sätt. Att verka inom postmoderniteten innebär inte att man förkastar 
allt som modernismen står för eller avfärdar det som gjorts inom det modernistiska projektet 
(Dahlberg et al 2001:44). 

4.1.1 Rörelse och motorik 

Fransson (2010) har gjort en studie som pekar på att det finns en mycket begränsad mängd 
avhandlingar gällande förskola/skola och rörelse, fysisk aktivitet, idrott och didaktik/lärande. En 
förklaring enligt henne kan vara att det ofta ses som en självklarhet att barn rör på sig (Fransson 
2010:134). Här kan vi se ett samband med det vi skriver fram i inledningen om att kunskapssyn leder 
till att se förskolans och didaktikens roll för utveckling och lärande på olika sätt. I de avhandlingar 
som berör förskolan menar Fransson (2010:136) även att barnen tenderar att ses som objekt snarare än 
som subjekt. Vad säger då den forskning som finns kring barns rörelse? 

Enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004:24) är det viktigt att en viss kännedom finns om 
teorier kring motorisk utveckling, dels eftersom det finns många olika teorier men ingen sanning, men 
också för att teorierna har betydelse för det dagliga arbetet med barn. Enligt författarna finns det ett 
flertal teorier som beskriver hur motorisk utveckling går till men få förklarar varför mönstret ser ut 
som det gör (Sigmundsson och Vorland Pedersen 2004:57). För att pedagoger ska kunna erbjuda en 
meningsfull verksamhet som bidrar till att barn får optimala möjligheter att lära, även inom och med 
rörelse, krävs alltså en viss medvetenhet.  

Ett nytt teoretisk närmande av motorisk utveckling som kan stödja pedagoger i deras arbete är teorier 
om dynamiska system (Sigmundsson och Vorland Pedersen 2004:57). Denna syn bygger på att den 
motoriska utvecklingen är olika från individ till individ eftersom den antas vara en produkt av en rad 
olika faktorer som exempelvis kulturella och sociala skillnader i uppväxtmiljön, men att det även finns 
en viss biologisk inverkan. Det är inte en enda process utan en rad parallella inlärningsprocesser och 
Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004:90) drar slutsatsen att den motoriska utvecklingen inte går 
att skilja från motoriskt lärande. Med denna kunskap blir det enligt dem viktigt för pedagoger i 
förskolan att besitta kunskap om hur motoriska färdigheter förvärvas och frångå beskrivningar på vad 
som är normal utveckling eftersom de inte hjälper dem i deras arbete. (Sigmundsson och Vorland 
Pedersen 2004:57-59). Om vårt antagande stämmer angående att det är svårt att veta hur man ska tala 
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om rörelse i en postmodern kontext blir det betydelsefullt att ändå ta ställning till den forskning som 
finns. 

Ett resultat av flera decenniers forskning kring fysisk aktivitet och hälsa visar att rörelse ökar känslan 
av välbefinnande (U.S. Department of Health and Human Service 1996:11). Att barn utvecklar sin 
motorik och kroppsuppfattning har stor betydelse även för deras psykiska hälsa vilken påverkar 
koncentrationen, uppmärksamheten och därmed inlärningsförmågan (Grindberg & Lango Jagtøien 
1999:kap.2). Detta är ytterligare en viktig aspekt på varför rörelse i någon form behöver finnas med i 
förskolan.  

Eriksson (2003) har i sin avhandling kommit fram till att det finns ett samband mellan motorisk 
träning och skolprestation då ökad fysisk aktivitet kan ha positiv inverkan på skolprestationerna i 
svenska och matematik. Varierande miljöer och genom ökade rörelseaktiviteter i naturmiljö minskar 
risken för att barn känner sig motoriskt osäkra eftersom kroppsuppfattningen påverkar både självbild, 
självkänsla och självförtroende (Grindberg & Lango Jagtøien 1999: kap.2). De barn som är motoriskt 
osäkra riskerar lätt att uteslutas ur sina kamraters lekar eftersom de kan upplevas som klumpiga då de 
inte kan samspela med hela sin kropp (Grindberg & Lango Jagtøien 1999:16). Även Bejerot har funnit 
att flertalet av de som blivit mobbade under sin uppväxt också kände sig motorisk osäkra och 
klumpiga. Enligt Bejerot ligger motorik bakom mycket av det som vi uppfattar som social förmåga, 
något som i tidigare forskning har visat sig ha inverkan på om någon drabbas av mobbning. 
(Dagensmedicin). 

Neurologen Bergström menar att det allt för sällan ges utrymme för barns intresse för rörelse och 
fantasi i samband med lärande i skolan vilket bidrar till att de kan uppleva skolan som meningslös och 
tråkig. Han utgår från hjärnforskning som påvisar att spänning har en positiv inverkan på lärande. 
(Bergström 1995). Bergström har en teori om att barn även behöver stora, vilda, ”svarta lekar” för att 
skapa lite kaos i hjärnan. Barn behöver utrymme, tid och tillåtelse att leka fartfyllda lekar med hela 
kroppen. Han menar att pedagoger bör delta i barnens rörelselekar, ge inspiration och bidra till att 
upplevelserna blir positiva. (Bergström 1997: kap.5). 

4.1.2 Rörelse och dans 

Traditionellt inom idrottsdidaktiken ses dansen som ett lärområde som berikar elevers motorik och 
kroppsuppfattning samt utvecklar kroppsmedvetenhet och rytmikkänsla. Med nyare ideologiska 
ställningstaganden där synen på kroppen är att vi både är och har våra kroppar kan dans uppfattas som 
ett lärområde som tillsammans med andra kan bidra till att föra in bredare och fördjupande synsätt på 
kropp och kroppsövning. (Lundvall & Meckbach 2007:106). Med ett utvidgat perspektiv på 
estetikbegreppet, genom att se till utövarens estetik, blir synliggörandet av individens känslor och 
relation till sina egna kroppsliga upplevelser och sinnesförnimmelser betydelsefulla. Dansen får en 
expressiv form och kan bli kommunikativ. Att se hur individen berörs och tilltalas av något och hur 
detta påverkar hans eller hennes upplevelse och förståelse av sin upplevelse blir det centrala till 
skillnad från det värderande som sker utifrån betraktarens estetik. En fördjupning av läroprocessen 
kan enligt författarna ske genom att beskriva, tolka och reflektera över egna och andras rörelser och 
danser ensam eller tillsammans med andra. (Lundvall & Meckbach 2007:109-117). Pramling 
Samuelsson et al. (2008:51-54) menar också att dansen får olika betydelse beroende på vilken blick 
den ges. Estetisk dans och rörelse får enligt dem en gestaltande form och estetiken blir viktig att 
språkliggöra och medvetandegöra för att barnen ska utveckla ett kunnande. Enligt dem är det även 
betydelsefullt att dansen ska ses som just dans och inte som vilken rörelse eller fysisk aktivitet som 
helst. 

4.2 Projekt 
Projektformen som arbetssätt har vuxit fram på bred front i förskolorna i Sverige, mycket som en del i 
den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken (Martin Korpi 2006:69). Projektformen blir ett sätt att 
väva samman alla läroplanens mål och alla lärandeområden i ett aktivt meningsskapande arbete. 
”Projektarbeten driver vi för att öka förståelsen av, och skapa betydelser för, vad det innebär att vi 
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lever i en komplex värld.” (Kjellander & Kärnebro 2010:184). I de italienska förskolorna i Reggio 
Emilia organiseras verksamheten i långa projektarbeten. Det är ett undersökande och utforskande 
arbete där barnen kommunicerar och förhandlar i små grupper, de ställer hypoteser som de söker svar 
på och prövar mot andra. Arbete fokuseras kring olika teman som på många olika sätt tar vara på 
barnens upptäckarlust och kreativitet.  Arbetet dokumenteras, summeras och analyseras av 
pedagogerna under hela arbetet för att utmana projektet och barnens lärande vidare. (Jonstoij & 
Tolgraven 2001:23-26). Med detta menar vi att rörelse i den vidgade bemärkelsen vi lyft fram ovan 
även borde vara en del av projektarbetet och vikten av att det dokumenteras för att kunna ta tillvara på 
meningsskapandet blir därmed väsentlig.  

Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i ett projektarbete. Pedagogisk dokumentation är 
ett arbetsverktyg för att få syn på både individuella och gemensamma uttryck från barnen (Lenz 
Taguchi 1997:34). Det är ett verktyg för att synliggöra de lärprocesser som sker i projektet. Genom att 
pedagogerna utgår från vad de sett i dokumentationen av barns arbete och tankar kan projekten föras 
framåt utifrån barnens intressen och engagemang. (Lenz Taguchi 1997:53). Den pedagogiska 
dokumentationen blir en del i ett förhållningssätt där man fångar upp barnens frågor, ställer nya frågor 
eller ger uppgifter så de kan gå vidare i sina frågeställningar (Elfström et al. 2008:88). Frågan om hur 
rörelse dokumenteras blir en viktig aspekt att ha med i vår studie då vi vill studera hur rörelse värderas 
i de studerade förskolornas projektarbeten.  

Theorell (2010) skriver att projekt är något som man skapar tillsammans. ”Ett projektarbete behöver ta 
form efter hur kontexten ser ut på skolan eller förskolan” (Theorell 2010:222). Projekt kan således se 
ut på olika sätt och kommer även utformas på olika sätt beroende på i vilken kontext de sker i. Det 
finns ändå vissa företeelser som är gemensamma i projektarbeten.  

Projekt är ett arbetssätt för att generera meningsskapande och lärande, där många olika 
lärandeområden och uttryckssätt kan integreras. Projekt handlar om att hitta det gemensamma i 
barnens olika utforskanden (Åberg & Lenz Taguchi 2005:107). Projekt är en del i en utforskande 
pedagogik, ett undersökande och upptäckande arbetssätt där barn och vuxna samspelar. Barnen och 
pedagogerna utforskar tillsammans med en öppenhet för resultaten (Jonstoij & Tolgraven 2001:26). 
Det handlar således både om att aktivt lyfta in rörelse i projekten men även att genom 
dokumentationen se rörelse för att kunna reflektera över den och gå vidare i lärandet inom rörelse.  

4.3 Rörelse och projekt 
Författarna till boken ”Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära” (2008) avslutar sin bok 
med en sammanställning om ett projekt ”Kroppen som berättar” från Reggio Emilias kommunala 
förskolor. I det projektet försökte pedagogerna integrera ny forskning om hjärnan, där kroppen och 
kroppsminnet anses vara betydande för skapandet av kunskap, i den didaktiska verksamheten. Detta 
eftersom de uppmärksammat att kroppen alltmer hamnat utanför talet om kunskap och lärande i den 
pedagogiska verksamheten. I projektet förstärks kroppens, rörelsens och dansens språk i syfte att inte 
separera kropp från fantasi och verklighet. (Elfström, et al 2008:170-171). 

I ett projektarbete som beskrivs av Kjellander och Kärnebro (2010) visar de på hur de integrerar 
rörelse i projektet. Ett projekt där de fördjupar begreppet rörelse med att till exempel se hur barnen 
utvecklar förbindelser mellan olika företeelser med hjälp av kropparna och hur undersökningar sker i 
kombinationen mellan en mångfald av material och uttrycksätt. Barnen använde sina kroppar som ett 
kommunikativt och gestaltande redskap och Kjellander och Kärnebro (2010:182) skriver till exempel 
att det verbala språket gynnades av kombinationer av rörelse och gestaltande. I detta projekt visar de 
även på hur en förbindelse mellan ute och inne var en stor del av projektet.  

Palmer (2010) är en av de forskare inom förskolans område som har studerat hur matematik kan 
utforskas genom integrering av dans i ett projekt, bland annat beskriver hon ett projekt där barns 
intresse för breakdans och koreografi hörde samman med matematiskt tänkande. Palmers avhandling 
belyser frågan hur man blir matematisk och hon beskriver i avhandlingen ett arbete med 
interdisciplinära lärandepraktiker, där integreras matematiskt lärande med andra ämnen som dans, 
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musik och bild (Palmer 2010:39). Projektformen skulle kunna ses som ett arbete med interdisciplinära 
lärandepraktiker och vår studie fokuserar på hur rörelse integreras i en sådan praktik.  

Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling lyft fram betydelsen av pedagogiska miljöer. Miljöerna är 
en del i den kontext som barnen positioneras av och positionerar sig mot (Nordin-Hultman 2004:51). 
Då vi i vår studie vill studera hur rörelse ryms i förskolan måste även möjlighetsvillkoren för rörelse 
belysas. Miljöerna bestämmer vilka aktivitetsmöjligheter barnen har och inte har tillgång till (Nordin-
Hultman 2004:53). Miljön möjliggör eller omöjliggör barnens möjligheter till gemensamma 
upptäckter och lärande (Åberg & Lenz Taguchi 2005:33). Miljön är då en viktig aspekt i hur 
möjligheterna för rörelse ser ut och även en aspekt i hur projektarbete utformas.  

Vi har inte funnit någon forskning där man beskriver hur rörelse, med alla de definitioner vi lyfter 
fram av det vidgade rörelsebegreppet, kan vävas samman med projekt. Denna studie fyller på så vis ett 
tomrum, ett tidigare outforskat område om hur en vidgad syn på rörelse kan användas och integreras i 
projektarbete.  

5 Teoretiskt perspektiv och 
utgångspunkter 

Nedan beskrivs det teoretiska perspektiv och de begreppsliga redskap som kommer att användas 
genom studien och för att belysa, analysera och diskutera vårt empiriska material. 

5.1 Postmodernism 
Då vi valt att studera förskolor som arbetar med projekt som metod blir ett postmodernistiskt 
perspektiv en naturlig utgångspunkt för studien. I boken ”Om värden och omvärlden” (2010) kan man 
se hur det postmodernistiska perspektivet på lärandet hänger samman med hur man i den svenska 
kontexten arbetar med Reggio Emilia inspiration och hur projektarbete är en del av detta perspektiv. 
Det som förenar texterna i boken är Dahlbergs tankar kring teori och praktik (Colliander, Stråhle & 
Wehrner-Godèe (red.) 2010:baksidestext). Vår utgångspunkt blir således ett postmodernistiskt 
perspektiv på lärande. Vi utgår främst från Dahlberg, Moss och Pences (2001) liksom Nordin-
Hultmans (2004) förståelser av teorin, vilket redovisas nedan. 

Ett postmodernistiskt perspektiv utgår från att titta på det modernistiska synsättet och problematisera 
de utvecklingspsykologiska tankarna där fokus läggs på individualiseringar av barns sätt att vara 
(Nordin-Hultman 2004: kap.2). Istället antas att barn konstruerar sitt subjekt hela tiden med flera olika 
identiteter. Barnet fungerar utifrån sin kontext och är olika i olika situationer (Nordin-Hultman 
2004:176). Det som barn gör måste förstås genom de konkreta situationerna och genom samspelet 
med alla faktorer i kontexten. Med en postmodernistisk syn på subjektskapande positionerar sig barnet 
hela tiden mot sammanhanget och de möjligheter som finns. Samtidigt positioneras barnet även av 
omgivningen. (Nordin-Hultman 2004:170). Enligt Nordin-Hultman (2004:172) föds motivation i 
handlingar, intention och motivation skapas i handlingen och behöver inte vara en förutbestämd plan. 
Med detta synsätt måste det finnas en möjlighet att handla aktivt samt skapa motivation, och det aktiva 
handlandet föds med engagemanget. Det är viktigt att utgå från barns engagemang och att detta 
engagemang tas på allvar (Dahlberg et al 2001:78). Ett postmodernistiskt synsätt på lärande ser ett 
kompetent barn, ett individuellt subjekt som blir medkonstruktör av kunskap och sin identitet 
(Dahlberg et al 2001:77). Med ett postmodernistiskt perspektiv blir barn medkonstruktörer i lärandet, 
de ”konstruerar kunskap, skapar mening i sin värld, tillsammans med vuxna och andra barn” 
(Dahlberg et al 2001:77). Att inte enbart se på lärande med några få utvecklingspsykologiska teorier 
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utan att se på lärande från ett postmodernistiskt perspektiv möjliggör att se en mer komplex och rik 
bild av barnet (Kjellander & Kärnebro 2010:184). 

Postmodernismen präglas av en syn på samtidighet, ”det är ett perspektiv som kan granska varje 
pedagogisk handlings flera möjliga, och ofta motstridiga, innebörder och konsekvenser” (Nordin-
Hultman 2004:199). Det postmoderna perspektivet innebär även att granska, och förstå det invanda 
tänkandet på nya sätt (Nordin-Hultman 2004:152). Det vidgade rörelsebegrepp menar vi handlar om 
att förstå ett invant tänkande kring rörelse på nya sätt. De pedagogiska handlingarna som sker kan 
tolkas på olika sätt och vi studerar hur pedagogiska handlingar kring rörelse kan förstås i enlighet med 
ett postmodernistiskt perspektiv.  

Ett postmodernt synsätt på lärande kräver öppna och ifrågasättande relationer som ger barnen tillfälle 
att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att experimentera och ta ansvar, till att göra val som 
gäller deras liv och framtid (Dahlberg et al 2001:87). Med detta perspektiv kan det talas om en 
lyssnandets pedagogik. Det gäller att lyssna och identifiera barnens frågor och ta det barnen säger och 
gör på allvar (Dahlberg & Moss 2005:100). Dessa frågor kan sedan lyftas fram och skapa något större, 
exempelvis ett projekt. Projektformen är en förutsättning för en lyssnandets pedagogik. (Dahlberg & 
Moss 2005:100). Lyssnandets pedagogik innebär inte bara att lyssna till barnen utan även till läroplan, 
samhället osv. (Lenz Taguchi & Åberg 2005:148). Det gäller att se vad som förväntas och vad som 
formar de möjligheter som finns. I denna studie studerar vi hur pedagoger berättar om hur de ser på 
rörelse för att se om de lyssnar till vad som både barn och andra utrycker kring rörelse. 

En del av ett aktivt lyssnande och en viktig del i ett pedagogiskt arbete med dessa utgångspunkter är 
pedagogisk dokumentation. Genom dokumentationen kan det synliggöras vilken bild av barnet 
verksamheten skapar. Pedagogisk dokumentation öppnar upp för en kritisk och reflekterande praktik. 
(Dahlberg et al 2001:227). Den reflekterande fasen är en viktig del i dokumentationsarbetet och 
”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 
reflektionsarbete” (Lenz Taguchi 1997:15). Pedagogisk dokumentation ger svar på frågor om vad barn 
kan, hur de tänker samt hur de lär sig och kan synliggöra kunskapsprocesser (Lenz Taguchi 1997:12). 
Med pedagogisk dokumentation ges den vuxne en möjlighet att utforma den pedagogiska praktiken 
efter barnens meningsskapande och det är ett verktyg där barnen kan bli medkonstruktörer i lärandet. 
Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som inte söker sanningar utan visar på olika tolkningar. Den 
pedagogiska dokumentationen synliggör verksamheten på flera sätt och genom dokumentationen kan 
barnet ses på nytt och om igen.  

Genom ett postmodernistiskt perspektiv blir det möjligt att bryta med dikotoma förställningar mellan 
rätt och fel och mellan kropp och tanke (Palmer 2010:20). Rörelse kan då ses som en del i ett 
utforskande där kroppen och de kroppsliga uttrycken är en del av barnens subjekt. De kroppsliga 
uttrycken skulle då kunna vara ytterligare ett sätt för utforskade och subjektskapande. I Reggio Emilia 
lyfts att barn har hundra språk men berövas nittionio av dem. I Malaguzzis text om barnens hundra 
språk menar han att skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen (refererad i Jonstoij & Tolgraven 
2001:53). Det kroppsliga är en del av barnens språk och det går inte att med ett postmodernistiskt 
perspektiv på lärande skilja huvud från kropp, tanke från görande osv. Det är en helhet som kan förstås 
på många olika sätt. 

6 Metod 
I nedanstående avsnitt kommer vi att presentera de metoder som ligger till grund för insamlingen av 
det material vilken den fortsatta studien bygger på. Vidare kommer vi närmare precisera vårt 
metodval, urvalsteknik, undersökningens trovärdighet och kritiska aspekter, vårt tillvägagångssätt 
samt reflektioner kring vårt metodval. 
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6.1 Val av metod 
Med det syfte vi har för studien krävs att vi väljer en metod som kan svara upp till det vi vill 
undersöka. Syftet med studien handlar om att belysa, analysera och diskutera frågor samt pröva ett 
antagande. Då detta område skulle kunna studeras på en rad olika sätt blir det av stor vikt att hitta en 
metod som gör avgränsningen för vår studie tydlig. Metoden i sig är ingen lösning utan ett hjälpmedel 
för att finna lösningar till de problemformuleringar vi ställt oss (Ahrne & Svensson 2011:20).  

Studien är av kvalitativ form då den inte försöker ge en generell bild, utan ge inblickar och skapa 
förståelser inom området. I enlighet med syftet och studiens avgränsning blir intervjumetoden en väl 
anpassad metod eftersom vi får pedagogernas utsagor om upplevelser. (Ahrne & Svensson 2011:28). 
Därmed kommer studien få en narrativ utformning. Intervjumetoden säger enligt Eriksson -Zetterqvist 
och Ahrne (2011:37) långt ifrån allt, dock menar de att en väl genomförd intervju ändå kan ge viktiga 
inblickar. Med intervjuer anser vi oss kunna erhålla kvalitativa beskrivningar av de intervjuades 
berättelser om verksamheten, i avsikt att analysera deras berättelser (Eriksson -Zetterqvist och Ahrne 
2011:40). Vi utgick ifrån våra två huvudområden; rörelse och projekt, och byggde upp intervjuerna 
utifrån en lös intervjuguide med en rad teman.1 Intervjuerna fick en samtalsbetonad form där vi lät 
pedagogerna berätta om sina upplevelser. Frågor som ställdes anpassades efter pedagogernas utsagor 
för att få en bred och nyanserad bild men även för att få djupare kunskaper om området. Denna 
samtalsform tillåter plats för nytänkande och flexibilitet, vilket ses som en fördel då nya diskussioner 
och perspektiv inom ämnet lätt kan komma till kännedom (Eriksson -Zetterqvist och Ahrne 2011:40).  

För att komplettera intervjuerna har även lokala styrdokument studerats kring hur rörelse där 
framställs. Olika metoder kan komplettera varandra och det kan vara en fördel att kombinera olika 
metoder för att få en mer allsidig bild av ett område menar Andersson (1994:20). Genom att studera 
både enskilda pedagogers berättelser och de lokala styrdokumenten får vi en bredare bild av rörelses 
plats på de studerade förskolorna. Dock är vi medvetna om att vi genom denna metod inte får en bild 
av hur det faktiskt ser ut och hur de faktiskt arbetar.  

Utifrån intervjuerna har en dialog möjliggjorts mellan oss och pedagogerna. Dialogen, liksom 
underlag från de lokala styrdokumenten, låg till grund för vår senare analys och diskussion kring 
rörelse som uttrycksätt och lärområde samt dess eventuella integrering i projekt på de studerade 
förskolorna. Utifrån ovan angivna motivering menar vi att intervjumetoden kompletterad med en 
granskning av de lokala styrdokumenten ger inblickar i och förståelser av pedagogernas berättelser. Vi 
hoppas även skapa ett underlag för fortsatt studerande av området. 

6.2 Selektering av tidigare forskning 
För att utveckla förståelser och skapa inblickar i ämnesområdet har vi valt att läsa litteratur inom 
förskole- och skolkontexten som främst berör områdena projekt, dokumentation, fysisk aktivitet, 
motorik, dans och lärande. Sökningar av relevant litteratur har främst baserats på tidigare erfarenheter 
och från referenser i annan litteratur. En stor del av de avhandlingarna, artiklar och böcker vi har 
använt oss av har vi funnit via databaserna LIBRIS, SwePub och Ebsco med hjälp av sökord från de 
ovan nämnda områdena.  

Eftersom vi försökte frångå utvecklingspsykologiska beskrivningar av barns rörelse har vi medvetet 
selekterat bort en stor del av den forskning som finns inom det området och istället riktat blicken mot 
alternativa och enligt oss bredare förståelser av vad rörelse kan vara. Detta för att förståelserna också 
ska kunna passa in i en förskolekontext där projektarbetsformen är central. Då projektformen är central 
inom den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken har en stor del av informationen om projektarbete 
hämtats från litteratur som studerat Reggio Emilia inspiration i en svensk förskolekontext. Vårt 
teoretiska perspektiv postmodernismen är ett stort område där det har varit tidsmässigt omöjligt att 
sätta oss in i till fullo. Därför har vi valt att använda andras tolkningar av perspektivet som 

                                                      
1 Se Genomförande 



11 
 

utgångspunkt för vår studie. Framförallt har vi valt Dahlberg, Moss och Pences (2001) och Nordin-
Hultmans (2004) beskrivningar och förståelser av postmodernismen inom förskolekontexten. Vi har 
även använt oss av andra forskare och författare som ligger nära Dahlbergs beskrivningar och 
förståelser.  

6.3 Urval 

Valet av förskolor var grundat på att vi ville få inblickar i olika verksamheter med projektarbete som 
gemensam nämnare. Vi valde förskolor med tanke på geografisk spridning i Stockholmsområdet och 
närliggande kommuner. Förskolor i samma stadsdelar arbetar ofta liknade och med gemensamma mål 
för verksamheten. Vi har medvetet uppsökt pedagoger på förskolor som, enligt deras hemsidor, aktivt 
arbetar med projekt. Vi är medvetna om att detta inte blir en representativ bild av hur alla förskolor 
arbetar med projekt och rörelse då antalet intervjuer/granskningar är relativt litet. Men då syftet inte är 
att skapa en bild av hur det generellt ser ut utan att studera ett mindre antal för att vidga förståelser och 
få underlag till fortsatt diskussion kring ämnet menar vi att urvalet uppfyller vårt syfte. Urvalet av vem 
vi fick samtala med på respektive förskola gjordes av förskolorna. Det föll sig så att vi samtalade med 
pedagoger med varierande längd av yrkeserfarenhet, något som vi uppfattar blev positivt för studien. 

6.4 Kritiska aspekter 

Det hade varit intressant att göra en deltagande observation eller videoobservation för att studera hur 
rörelse integreras i verksamheten, vilket i kombination med intervjuer kunnat ge en bredare bild, 
eftersom vi inte kan ta för givet att människor gör som de säger (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 
2001:56). Detta hade dock krävt en större studie, anser vi, då projekt pågår under en längre period. 
Vidare hade vi också en önskan om att studera ett flertal förskolor och intervjumetoden blev därmed 
mer lämplig för den avgränsade tidsperiod denna studie görs inom. Vi är medvetna om att intervjun 
inte kan klargöra hur det verkligen ser ut, det som är möjligt är att försöka göra tolkningar av 
pedagogernas utsagor. Samtidigt är det viktigt att ett uttalande alltid ses i sin sociala kontext. Då vi har 
antagit en postmodern ansats i denna studie blir det också betydelsefullt att reflektera kring att språket 
inte kan ses som en spegel av verkligheten utan verkligheten är en konstruktion. (Eriksson-Zetterqvist 
& Ahrne 2001:57). Språket är en dock en del av det som konstruerar verkligheten och verkligheten är 
med och konstruerar språket (Boréus 2011:158). Intervjumetoden uppfyller därmed syftet med 
studien. 

Vi är även medvetna om att vi är en del av studien, och vad vi frågar efter ger en viss ingång till det 
som pedagogerna valde att berätta för oss. Hade vi inte tydliggjort att vi var intresserade av att studera 
rörelse i relation till projekt hade troligtvis helt andra utsagor beträffande projektarbete framkommit. 
Men då verkligheten alltid skapas i en kontext bidrar våra utgångspunkter för studien till vad som 
framkommer i samtalen. Vi ser oss som medkonstruktörer i lärandet kring det för studien avgränsade 
området.  

Vi gjorde ett urval av förskolor men var inte med och påverkade vilka pedagoger vi skulle få samtala 
med. Vår kontaktperson gjorde då ett urval av vem som skulle interagera med oss om det valda ämnet 
och därmed blir det möjligt att hävda att urvalet kan ha manipulerats (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 
2001:42).  

Värt att notera är även att på en av förskolorna samtalade vi med två pedagoger, i samma intervju, 
medan vi i övriga endast samtalade med en. Att de var två pedagoger i en av intervjuerna var på 
initiativ av dem. Detta kan ha gett de två pedagogerna en större möjlighet att reflektera över området 
tillsammans och fylla på i varandras berättelser.  
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6.5 Genomförande 

Utifrån studiens syfte valde vi kvalitativa intervjuer som huvudmetod. Därefter startades processen 
med fokus på att etablera kontakt med förskolor vilka externt kommunicerar att de arbetar med 
projektform. Vi önskade en viss geografisk spridning av förskolorna och sökte sedan information om 
olika förskolors arbetssätt via Stockholms stads och dess kranskommuners hemsidor. Förskolorna 
kontaktades via telefon. Vid kontakten med en av förskolorna hänvisades vi vidare till en förskola som 
de ansåg arbetade i betydligt större utsträckning med rörelse och projekt, vilken vi senare besökte. Vi 
hänvisades vidare ytterligare en gång på en av de andra förskolorna, dock ville de inte ta emot oss på 
grund av tidsbrist och vi besökte då den förskola vi var i kontakt med först. Vid telefonkontakten 
bekräftade samtliga att de arbetar med projekt som arbetsform, majoriteten nämnde också i kontakten 
att de inte arbetade så mycket med rörelse utan att det var ett utvecklingsområde.  

Inför genomförandet av intervjuerna utarbetades en lös intervjuguide utifrån våra två huvudområden: 
rörelse och projekt, samt dess integrering. Intervjuguiden tar upp en rad teman utifrån vilka samtalen 
utgick ifrån, det vill säga dessa är inte de frågor som ställdes. Intervjuguidens teman är kopplade till 
och är en utökning/utveckling av studiens frågeställningar. Dock besvaras inte frågeställningen om hur 
rörelse värderas genom dessa teman utan genom en analys av det resultat som framkommer. 

• Vilken plats får rörelse på de studerade förskolorna som uttalat arbetar projektinriktat? 
• Hur berättar pedagoger kring integrering av rörelse i projekt? 
• Vilka former och funktioner av rörelse finns i projekten och utanför projekten på de studerade 

förskolorna? 
• Hur dokumenteras rörelse? 
• Hur berättar pedagogerna om rörelse – som uttryckssätt, lärområde eller något annat? 
• Hur ser pedagogerna på rörelses kontra bildskapandes plats i förskolans verksamhet? 

Samtliga intervjuer genomfördes på de förskolor där pedagogerna arbetade. Till större delen fick vi 
sitta ostört, vid några tillfällen klev någon ytterligare pedagog in, men detta anser vi inte ska ha 
påverkat utfallet negativt. Samtliga informanter godkände att samtalen spelades in via en diktafon, det 
gjordes för att minimera risken för att förlora information och för att kunna återge trovärdiga utsagor 
samt för att kunna transkribera intervjuerna i skriftlig form. Vid intervjuerna var en av oss mer aktiv 
och den andra förde anteckningar. Detta gjordes för att de intervjuade pedagogerna inte skulle uppleva 
situationen trängd samtidigt som en av oss kunde göra noteringar. Efter samtliga intervjuer samtalade 
vi om våra upplevelser och uppfattningar om intervjun, en form av processamtal. Antalet intervjuer 
bestämdes inte på förhand utan efter fem intervjuer upplevde vi den empiriska mättnad som enligt 
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011:44) krävs för att underlaget ska kännas tillräckligt att arbeta 
vidare med. Innan vi började med transkriptionerna stämde vi av med varandra om vad vi fått svar på. 
Då vi var intresserade av hur pedagogerna berättar om sin verksamhet inom områdena rörelse och 
projekt ansåg vi att intervjuerna skulle transkriberas i sin helhet. Efter att transkriptionerna färdigställts 
sammanfattades resultatet från varje intervju i en resultatmall med teman baserade på våra 
frågeställningar. Dessa sammanställdes sedan i ytterligare en resultatmall. Vi läste även styrdokument2 
för de studerade förskolorna grundligt och ett flertal gånger. Vi läste för att se om vi kunde finna 
kopplingar till rörelse både som lärområde och uttryckssätt. Vi sammanställde det vi funnit från 
styrdokumenten i resultatmallen. Resultatmallen låg till grund för utformandet av studiens 
resultatredovisning. 

6.6 Databearbetning och analysmetod 

Det resultat vi fick fram analyserades sedan genom att vi läste resultatet om och om igen för att 
besvara studiens frågeställningar. För att göra en djupare ingång i analysen valde vi att göra en 
                                                      
2 Verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar och arbetsplaner 
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diskursiv studie. Vi har gjort ett närmande till en diskursanalys av de språkliga praktiker som vi fått 
fram av intervjuerna och läsningarna av de lokala styrdokumenten.  

Vi har använt oss av ett snävt diskursbegrepp där vi ser diskurserna som språkliga praktiker, det vill 
säga regler och kategoriseringsgrunder som används om ett visst område i ett visst sammanhang 
(Boréus 2011:158). Vi avgränsade vår studie genom att studera rörelse som uttrycksform och 
lärområde i förskolan och dess projektarbete. Vi ville genom att analysera resultatet med en diskursiv 
metod identifiera kategoriseringar av rörelse. Vi utgick från två kategoriseringar av rörelse, en syn på 
rörelse som ett vidgat begrepp och en snäv syn på rörelse med bara någon del av det vidgade 
rörelsebegreppet.  

En viktig utgångspunkt i diskursanalys är en föreställning om hur vi med språkets hjälp indelar och 
tolkar omvärlden får konkreta konsekvenser. Hur vi talar om företeelser påverkar våra föreställningar 
av dem. Verkligheten skapas genom hur vi talar om den och genom hur vi strukturerar våra handlingar 
i relation till hur vi talar om verkligheten. Språkanvändningen påverkar världen men världen påverkar 
även hur vi använder språket. Hur praktiken ser ut frambringar även en viss sorts yttranden. (Boréus 
2011:151). Med stöd av diskursbegreppet och de olika diskurserna kring rörelse kunde vi analysera det 
som pedagogernas uttryckte. Genom det som uttalades av pedagogerna fick vi inblickar i hur 
pedagogerna tänkte och även inblickar i deras handlande. Då det som sägs även är kopplat till ett visst 
socialt sammanhang (Boréus 2011:151) kan vi genom att analysera pedagogernas utsagor tydliggöra 
diskurser och genom dem göra en diskursiv studie av resultatet.   

Genom att vi studerade diskurser närmade vi oss syftet för vår studie som är att få och ge inblickar och 
vidga förståelser kring rörelse. Genom att se vad som dominerar i det som uttrycktes om rörelse kunde 
vi få inblickar i om rörelse kan vara ett område för didaktiskt arbete och forskning. Genom att 
identifiera olika diskurser kunde även olika möjlighetsvillkor för handlande och subjektspositionering 
utläsas (Boréus 2011:156), vilket hänger nära samman med den postmodernistiska utgångspunkten vi 
har för studien. Genom att studera vilka diskurser om rörelse som fanns i de studerade förskolorna 
kunde vi analysera och diskutera hur möjligheter för rörelse skapas. Värderingen av rörelse menar vi 
blir olika genom de olika diskurserna.  

Med en diskursanalys behövs forskningsfrågor som kan besvaras med en analys av texterna i deras 
samhälliga sammanhang. Frågorna måste handla om det talade och skrivna i förhållande till andra 
praktiker. (Boréus 2011:157). Våra forskningsfrågor placerades i en förskolekontext och vi studerade 
hur de olika diskurserna om rörelse förhåller sig till varandra. Då de olika diskurserna leder till olika 
praktiker blir förhållandet mellan dem viktigt. 

6.7 God forskningssed 
”Forskare ska följa god forskningssed” skriver Vetenskapsrådet och forskningen bör bygga på lagen, 
kodexars innehåll och det egna moraliska omdömet (2011:25). Då vår studie kommer att bli en 
offentlig handling har vi tagit del av Vetenskapsrådet rapportserie om God forskningssed för att kunna 
göra forskningsetiska överväganden. Framförallt är det enligt Vetenskapsrådet fyra viktiga begrepp att 
reflektera kring i relation till vad vi utlovar till de intervjuade personerna. Det är sekretess, 
tystnadsplikt, anonymitet och konfidentalitet. (2011:66). Vetenskapsrådet betonar framförallt 
integritetskänsliga frågor då de menar att ”Kraven på offentlighet, öppenhet och insyn kommer här i 
konflikt med kravet på skydd för forskningspersoners och uppgiftslämnares personliga integritet.” 
(2011:65). Vi ansåg att de enskilda individernas identiteter inte är intressanta i relation till studiens 
resultat och kunde därför utlova anonymitet. Vi anser inte heller att det finns någon risk för att en 
grupp stigmatiseras eller diskrimineras vilket då skulle kunna leda till kontroll av våra uppgifter. 
(2011:68). Enligt Vetenskapsrådet är det inte möjligt för forskare att lova att ingen utanför 
forskargruppen får ta del av materialet då det finns fall då insyn i forskningsmaterialet är befogat och 
nödvändigt (2011:69).  

Vid första kontakten med förskolorna informerade vi kontaktpersonerna vilka vi var, att vi studerade 



14 
 

vid Stockholms universitet och vad studiens syfte var. Det var sedan frivilligt för dem att delta i 
studien då de fått ta del av vad deras uppgift i studien var. De fick också information om att det 
insamlade materialet endast skulle användas till forskning samt att obehöriga inte skulle få ta del av 
materialen förrän studien är färdigställd. Vi har i största mån det är möjligt försökt att avidentifiera 
både förskolorna och pedagogerna i studien. 

7 Resultat 
Resultatet har sorterats upp under sex olika rubriker. Rubrikerna bygger på vår intervjuguide som är 
kopplad till och är en utökning/utveckling av studiens frågeställningar. Dock besvaras inte 
frågeställningen om hur rörelse värderas i resultat utan den frågeställningen tas upp i analysen. 

7.1 Vad berättar pedagogerna om hur de arbetar 
med rörelse och vilka former och funktioner av 
rörelse finns utanför projekten? 
Alla förskolorna som vi undersökt arbetar med rörelse på något sätt. På de flesta sker rörelseaktivteter 
till stor del utanför projektarbetet. Rörelse beskrivs inte som något som får en stor plats i 
verksamheten eller något som pedagogerna har tänkt mycket på. På samtliga förskolor i studien har 
rörelse en större plats utomhus än inomhus. Detta förklaras på olika sätt.  

Pedagogen på Förskola3 berättar att rörelse får utrymme både i inomhus och i utomhusmiljön men den 
tar olika form beroende på miljöns utformning. Ute får barnen möjligheter att klättra och springa. 
Pedagogen menar att rörelse ute sker mer spontant och där finns det gott om utrymme medan inomhus 
krävs det att rörelse är mer planerad för att den ska bli bra, annars finns en stor risk för olyckor, skador 
och konflikter. Även på Förskola2 lyfts olycksrisken inne upp. Inne finns ett rum med en röd matta där 
barnen får springa, däremot inte i korridoren som enligt pedagogen inbjuder till spring men också 
olyckor. Dock får de yngre barnen enligt hans berättelse springa i korridoren i högre utsträckning än 
de äldre barnen. Ute finns mer möjlighet till rörelse. På gården finns till exempel kullar, trappor och 
uppförsbackar där barnen kan gå. På Förskola1 betonas olycksrisken på ett annat sätt. På gården anser 
pedagogerna att de varit tvungna att plocka bort utmaningarna på grund av regler kring utformningen 
av gården. De vill att barnen ska klättra och utmanas för att lära sig så att de inte ska ske olyckor. Det 
ska finnas plats för olika utmaningar i förskolan och hemmet menar pedagogerna.  

På Förskola4 berättar pedagogen att det blir andra typer av och mer rörelse ute, då barnen bland annat 
klättrar. Hon uttrycker att skogen är en fristad där barnen får röra sig fritt. Även på Förskola1 lyfts 
naturen fram som en viktig plats för rörelse. Pedagogen på Förskola5 berättar att man måste anpassa 
sig efter de begränsningar som finns i miljön och då de har små lokaler anser pedagogen att barnen 
inte får sina rörelsebehov tillgodosedda inne, därför är de ute väldigt mycket. Ute är det lättare med 
pedagogisk verksamhet menar pedagogen. På Förskola5 åker de till skogen eller till en park nästan 
varje dag då det där finns en bättre miljö för den naturliga rörelsen enligt pedagogen. På Förskola1 
menar pedagogerna att de finns begränsningar inomhus och pedagogerna berättar att de barn som 
under dagen har behov av att röra sig mer än vad som är möjligt i innemiljön får gå ut på gården 
själva.  

På Förskola1 har de ingen planerad stund för rörelse inne utan rörelse tillgodoses ute, ibland är 
rörelseaktiviteter planerade inomhus men oftast inte. På Förskola1 berättar pedagogerna att ute är det 
mer traditionell grovmotorik. På Förskola2 berättar pedagogen att de inte har någon rörelse på 
schemat. Enligt honom sker rörelse främst i den fria leken då det inte förkommer så många 
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rörelselekar. De har en Mini-Rörisskiva3 med musik och rörelser som de använder ibland. De har 
enligt honom också frivilliga samlingar med inslag av rörelse. Även på Förskola5 så använder de sig 
av Mini-Röris men där mer planerat då de har Röris varje vecka i mindre grupper. Mini-Röris har de 
dels för att det är bra att barnen får röra på sig och dels för att man där har möjlighet att som pedagog 
kunna observera barnens motorik, då man enligt pedagogen lätt missar det under resten av dagarna. På 
Förskola3 är dans en rörelseform pedagogen menar kan ske spontant på barnens initiativ inomhus. 
Den planerade rörelseverksamheten sker enligt henne också främst inne då i form av dans och drama. 
På Förskola4 menar pedagogen att rörelse alltid ingår i verksamheten och schemat. På småbarn har de 
till exempel ”hopp & skutt”4. 

7.2 Vad berättar pedagogerna kring integrering 
av rörelse i projekt? 
Alla pedagoger berättar att de integrerar eller någon gång har integrerat rörelse i arbetet med projekt 
men de flesta menar att andra uttryckssätt och lärområden får en större plats. Vissa pedagoger menar 
att de aktivt har arbetat för att få in rörelse i form av dans medan andra menar att det sker naturligt 
eftersom barn alltid rör på sig och uttrycker med kroppen. Integrering av rörelse i projekten har skett i 
väldigt olika utsträckning och på olika sätt. Dans är något som tas upp av de flesta pedagogerna. 
Intressant är även att projekten på de flesta av förskolorna mest sker inomhus. 

Pedagogen på Förskola2 berättar att de enbart har projekt i innemiljön och att de sällan integrerar 
rörelse i projekten, i vilket fall under den korta tid han arbetat där. Han berättar om ett drakprojekt där 
de arbetat med drakdans, men detta låg utanför den planerade projekttiden. Under samtalet blev han 
däremot medveten om att rörelse är integrerat i vissa projekt de gör tillsammans med barnen men att 
han inte reflekterat över det tidigare. 

Pedagogen på Förskola3 berättar att större delen av deras arbete med projekt sker i innemiljön. Hon 
berättar också att de har fått i uppgift av stadsdelen att arbeta med dans vilket de har valt att lyfta in i 
projekten, men hon säger också att det inte har varit så vanligt förkommande tidigare men att det nu 
har fått ringar på vattnet och vävs in i allt fler projekt. Dansen och till viss del drama menar hon att de 
använder som ett språk i projekten. Det är enligt henne pedagogerna som bestämmer vilka uttryckssätt 
barnen ska få använda och hon har upplevt att de projekt där dansen har ingått varit mindre hämmade 
än andra projekt. Även vissa oplanerade rörelseaktiviteter vävs in i projektet då pedagogerna 
uppmärksammar vad barnen gör. 

Pedagogerna som arbetar på Förskola1 berättar att eftersom de försöker lyfta in allt de gör i projekten, 
både i inne- och utomhusmiljön, blir barns rörelse en integrerad del i projekten. De menar att de har 
märkt en stor skillnad i projekt där barnen får använda sin kroppsliga energi, de har märkt att barnen 
blir mer positiva och det blir lättare för pedagogerna att få tag i lärandet. De berättar både om projekt 
där rörelse och fysisk aktivitet har varit i fokus som i ett cirkusprojekt men även om projekt där barnen 
använder sina kroppar för att testa hypoteser och utforska världen. I cirkusprojektet förändrade de även 
lokalerna med att till exempel göra det möjligt för akrobatik inne. Pedagogerna berättar om de projekt 
de arbetar med nu som har tonvikt på naturvetskap. Det startade i ett hjulprojekt och har blivit till ett 
cykelprojekt och ett projekt om kraft. I dessa projekt har barnen utforskat genom att de fått möjlighet 
att göra kullerbyttor, krypa, balansera, cykla i olika terränger, göra ringlekar, putta och dra och även 
mycket annat.  

Pedagogen på Förskola4 berättar att det är olika hur pedagogerna på förskolan arbetar men att hon 
själv aktivt försöker lyfta in musik och rörelse i alla de projekt hon gör med barnen. Bland annat 
berättar hon hur pedagogerna tog till vara på barnens fascination kring att få röra sig till musik och 

                                                      
3 Mini Röris är ett jympaprogram för förskolebarn framtaget av Friskis & Svettis 

4 Rörelse till musik på skiva 
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startade ett ljud- och musikprojekt där dans och musik blev en viktig uttrycksform för barnen. Enligt 
henne finns alltid projekten och uttrycksformerna tillgängliga för barnen även i deras fria lek. Deras 
arbete med projekt förläggs främst inne därför blir dansen och inte de stora rörelseuttrycken 
integrerade. Pedagogen berättade att de den första terminen med de små barnen inte arbetar med 
projekt utan då menar hon att rörelse och gympa blir medel för att utforska och hantera sin kropp och 
utveckla sin grovmotorik och identitet.  

På Förskola5 har de på förskolan inte pratat om hur rörelse kan integreras i projekten ”men den 
möjligheten finns ju naturligtvis” säger pedagogen. Nu arbetar de med ett vattenprojekt där rörelse inte 
är integrerat. I ett tidigare ljusprojekt de haft menar pedagogen att de integrerat rörelse mer. Där 
jobbade de med skuggor och med ficklampor och i det kom rörelse in menar pedagogen. Pedagogen 
säger att det beror på vilket projekt man arbetar med om rörelse integreras. ”Det passar mera med 
rörelse, det blir mera naturligt här” säger pedagogen om ljusprojektet. På Förskola5 arbetar de med 
sina projekt både inne och ute.  

Vi frågade även om hur rörelse skulle kunna integreras mer än den gör idag. På Förskola2 sade 
pedagogen att de absolut skulle kunna använda rörelse mycket mer, exempel genom att bygga med 
sina egna kroppar i det byggprojekt som pågår just nu. Han uttryckte att rörelse borde ingå mycket mer 
än vad det gör. På Förskola3 sade pedagogen att de skulle kunna vara ute mer i projekten, använda sig 
av ängen för lekar och dansa även ute för att integrera det i projekten. På Förskola4 sade pedagogen att 
man kan göra mer av allt och att man kan få in rörelse i allt då hon tycker det är viktigt.  

7.3 Vad berättar pedagogerna om hur de ser på 
rörelse – som uttryckssätt, lärområde eller något 
annat? 
På alla förskolorna utom en lyfts rörelse fram som ett uttryckssätt i projektarbetet. Pedagogerna 
pratade om rörelse som ett språk. I den rörelse som finns utanför projekten finns det dock mer av att 
det ses som ett lärområde. Detta kan ses i hur pedagogerna berättar om leken i utemiljön. 

Pedagogen på Förskola4 anser att det är möjligt att få in alla ämnen i rörelse och musiken. Det 
estetiska, att få använda hela kroppen, ser hon som ett språk. Hon menar att det är ett verktyg och ett 
av många uttryckssätt. Hon menar att det är intressant att se och då främst hur de små barnen som inte 
har det verbala uttrycker sig med sina kroppar. 

Pedagogen på Förskola3 lyfter även hon fram rörelse främst som ett språk, ett uttrycksmedel för att nå 
ett annat lärande. Men hon menar även att det sker en utveckling i dansen då de håller på med den. 
Hon uttrycker en tro om att barn som rör sig lär sig bättre. ”För om du börjar i kroppen och börjar röra 
den kan du också börja tänka och ha hypoteser om saker, så jag tror det är jätteviktigt.” Enligt henne 
ger det mycket mer i det stora om allt hänger ihop. Att bara göra på ett sätt innebär att man inte lär sig 
lika mycket. Alla barn är olika och lär sig på olika sätt. Hon menar att man vinner på att erbjuda olika 
uttryck, då får man med alla. 

På Förskola2 berättar pedagogen att han ser dansen som har skett i projektet som ett uttryckssätt, 
tyvärr används det enligt honom för lite. Den rörelse som finns i den fria leken ses som ett lärområde, 
han betonar att barn kan lära sig gå i kuperad terräng. 

På Förskola1 menar pedagogerna att rörelse ses som ett uttrycksmedel i projekten. Men det ses även 
som ett lärområde som i cirkusprojektet. Pedagogerna menar att små barn inte tar in lärandet förrän de 
har fått göra lärandet. ”Så är det ju med barn, de behöver hoppa fram förståelsen.”  

På Förskola5 har de inte medvetet använt rörelse som ett uttryckssätt i projekten. Pedagogen berättar 
att för henne är det den naturliga rörelsen som är det viktiga. Hon berättar att rörelse finns under hela 



17 
 

dagen och överallt. Barn har ett stort rörelsebehov säger hon. Rörelse ses här som ett lärområde med 
att träna motorik.  

7.4 Vad berättar pedagogerna om hur rörelse 
dokumenteras? 
Pedagogerna berättar att den dokumentation av rörelse som sker är den som integreras i projekten, 
vilket de gör genom att fotografera, skriva anteckningar och filma vad barnen gör. Då pedagogen på 
Förskola2 menar rörelse inte är integrerat sker inte heller någon dokumentation kring barns rörelse. På 
Förskola5 berättar pedagogen att hon tycker att tiden är en brist och det de prioriterar att dokumentera 
är projekten, att dokumentera rörelse hinns inte med. De pedagoger som dokumenterar rörelse 
framhåller alla att de upplever att det är svårt och att det är ett utvecklingsområde. Pedagogen på 
Förskola4 framhåller att de får syn på mera och uppmärksammar rörelse ytterligare nu i samband med 
att de har börjat filma allt mer. Barnens kroppsuttryck som hon menar kan betyda jättemycket i 
stunden är svåra att återberätta och en bild säger inte så mycket om vad barnen uttrycker med sina 
kroppar. Hon menar också att de inte fokuserar så mycket på rörelse utan på vad det är barnen gör, 
exempelvis att de utforskar matte. Pedagogen på förskola4 berättar att observationer av barns motorik 
sker mer i det tysta då man inte vill fokusera på utvecklingsteg och vad barn ska kunna i en viss ålder. 

7.5  Vad berättar pedagogerna om rörelses kontra 
bildskapandes plats i förskolans verksamhet? 
Pedagogen på Förskola3 berättar att det enligt tradition har arbetats mer med bild och form i förskolan. 
Det finns enligt henne en okunskap om hur man ska kunna lyfta in dans som ett uttryck och kanske en 
form av rädsla för att göra bort sig som vuxen. ”Okunskap tror jag. Som hur ska man kunna ta med sig 
dansen om man aldrig har dansat? Då är det jättesvårt, som att sätta sig på en cykel om man inte har 
cyklat. Det går ju inte”. Hon menar att pedagoger behöver få tips på hur man gör eller kan göra. Hon 
berättar att hon tror att det är av stor vikt att det finns någon i arbetslaget som är intresserad av rörelse 
för att det ska finnas med. Hon berättar även att hon tror att bilden är mer accepterad och har fått en 
större plats då det inom Reggio Emilia finns ateljéristor. Pedagogen på Förskola2 menar att 
bildskapande med lera och färg förekommer mer, vilket han tror beror på pedagogernas intresse och 
kanske för att man får ett resultat att visa på vernissagen, även om de inte vill arbeta resultatfokuserat. 
Pedagogen på Förskola4 berättar att hon tror att bilden är lättare för de vuxna och att färg blir mer 
konkret. Pedagogen på Förskola5 berättar att bildskapande är lättare att interagera här och nu och att 
pedagogerna är mer vana att jobba med bildskapande. Det finns en osäkerhet kring rörelse. Därför är 
det lättare att koppla bildskapande till projekten. Pedagogen tar även upp att det blir ett större lugn om 
man samlar barnen kring bildskapande än vid rörelse. I intervjun på Förskola1 fokuserar pedagogerna 
mycket på den rörelse de uppmärksammat men vi kan ana att bildskapandet har en stor plats i 
projekten. De berättar exempelvis om ritningar och lera som redskap där barnen använder sina teorier. 
Den pedagog på Förskola1 som jobbat länge inom barnomsorgen menar att det är mycket mer 
stillasittande idag än för 15 år sedan. Mycket har tillkommit men det finns också delar man har tappat 
menar hon. Hon berättar att hon främst tänker på sång och rörelse och på lekens betydelse. Förut 
kunde man ägna en förmiddag åt att springa runt, men det utvärderades aldrig varför det gjordes 
berättar hon. 

7.6 Hur framställs rörelse i de studerade 
förskolornas verksamhetsplaner? 
I de dokument som vi tittat på för de olika förskolorna framställs rörelse inte i någon större 
utsträckning.  
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I Förskola3s kvalitetsgaranti står att förskolan har åtagit sig att erbjuda barnen en mängd olika språk 
för att kommunicera, representera och uttrycka tänkandet, däribland genom kroppen och sinnena. I 
verksamhetsplanen står att ”Vi har valt att lägga fokus på dans som ett av olika uttryckssätt” Dansen 
skrivs fram som ytterligare ett uttryckssätt. Alla barn ska erbjudas rika möjligheter till ett lekfullt 
lärande, utforskande och ställas inför nya utmaningar. 

Däremot är inte rörelse ett av de uttryckssätt som tas upp i Förskola4s dokument. I Förskola4s 
kvalitetsredovisning/arbetsplan står att ”Vi vill erbjuda barnen många olika uttryckssätt som 
exempelvis färg, lera, konstruktion, ljus, vatten, textil mm.”. Det står även om Folkhälsoprojekt- fokus 
på goda matvanor. Det redogörs för att de har skapat goda miljöer för lugna och fysiska aktiviteter. 

I Förskola1s dokument betonas inga uttrycksformer specifikt. Där skrivs bara att olika uttrycksformer 
ska erbjudas då barn anses lära på olika sätt. I Förskola1s verksamhetsplan för 2011 är ett av de 
utvecklingsområden som skrivs fram utemiljö och uteverksamhet, kopplat till barns behov av fysiska 
aktiviteter. De vill utveckla sitt projektarbete ute på gården.  

I arbetsplanen för avdelningen på Förskola2 står att de tittar på hur barnen på olika sätt tolkar och att 
barnen använder sina kroppar som referens när det utforskar och försöker göra världen begriplig. De 
ger exempel på ute- och innestationer. Dansen betonas som en station som sker inomhus. Stationer ute 
är tex. skapande, snickrande och rörelse. Det kan ses att mer traditionella innesysslor som exempelvis 
sagoläsning beskrivs som en station ute medan traditionella uteaktiviteter inte beskrivs bland 
innestationerna. I verksamhetsplanen framställs en helhetssyn på lärandet. 

I Förskola5s verksamhetsplan skrivs ett åtagande om att erbjuda kulturaktiviteter med fokus på dans 
musik och rörelse i förskolan fram. Det arbetssätt som beskrivs för detta är att arbeta med olika 
kulturella uttrycksätt i den dagliga pedagogiska verksamheten för att vidga perspektiv och förståelse 
av att det finns flera sätt att uttrycka sig än det verbala och skriftliga för att förstå vår omvärld och 
fenomen. I ett annat mål om hälsofrämjandearbetet beskrivs att nyttjandet av utomhusmiljön i ett 
pedagogiskt syfte ska stärkas och utvecklas.  

8 Analys  
Analysen har sorterats upp under sju underrubriker. Rubrikerna utgår från olika faktorer som vi funnit 
i resultatet och som leder till en analys av frågeställningen om hur rörelse värderas. Rubrikerna är en 
utökning/utveckling av intervjuguiden och studiens frågeställningar. Rubrikerna har sorterats på detta 
sätt för att tydligöra analysen. Den sista rubriken är en sammanfattning av de slutsatser vi kommit 
fram till.  

8.1 Värdering av rörelse och samtalets betydelse 
Alla pedagoger började under våra samtal reflektera kring rörelse i förskolan och fick syn på att 
rörelse finns där men att den inte lyfts fram på samma sätt som andra områden. Detta leder till att vi 
menar att det behövs samtal kring rörelse för att rörelse ska få ta mer plats. På Förskola3 där de fått i 
uppdrag av stadsdelen att arbeta med dans har rörelse integrerats mer än tidigare enligt pedagogen. Vi 
menar att saker inte sker av sig själva. Vi kan anta att då rörelses integrering är något som 
pedagogerna inte reflekterat över i någon större utsträckning dominerar andra uttryckssätt och 
lärområden i de studerade förskolornas projekt. Först när frågan om rörelse väckts ges möjligheter att 
börja tänka och agera kring integrering av rörelse.  

I intervjun med pedagogen på Förskola2 blev det tydligt att han under samtalet blev medveten om att 
rörelse finns med i projekten mer än vad han tänkt på. Det handlar då inte bara om att mer aktivt lyfta 
in rörelse i projekten utan även lyfta fram den rörelse som redan finns. Då krävs dock verktyg som 
dokumentation, att rörelse tas upp i samtalen i förskolan och att viljan att lyfta fram det finns. När 
pedagogen på Förskola5 säger att de inte pratat om hur man kan integrera rörelse i projekten men att 
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”den möjligheten finns ju naturligtvis” blir det tydligt att rörelse behövs lyftas fram i samtal i och 
kring förskolans verksamhet för att rörelse ska få en större plats och värderas högre.  

8.2 Värdering av rörelse och dokumentationens 
betydelse som värdesättare 
Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del för att synliggöra barnens lärande (Lenz Taguchi 
1997:34). På de studerade förskolorna berättar alla pedagogerna att de arbetar mycket med 
dokumentation men att det är svårt att dokumentera rörelse och ytterst sällan dokumenteras rörelse 
som ett lärområde. Om inte rörelse dokumenteras finns inget att utgå ifrån kring barnens lärande av 
rörelse och kroppsliga uttryck. Genom att inte dokumentera rörelse osynliggörs dessa lärområden och 
rörelse blir något som ligger utanför didaktiken. Dokumentationen blir värderande. Genom att 
dokumentationen saknas blir det tydligt att rörelse och det kroppsliga lärandet värderas lägre än andra 
lärområden och uttryckssätt.  ”Det är viktigt att förskolan fortlöpande kritiskt granskar både hur 
utvärderingarna i sig och de metoder man använder påverkar förskolans arbete och innehåll” 
(Skolverket 2009:38). Om rörelse inte lyfts fram i den utvärderingsform som finns, den pedagogiska 
dokumentationen, bör en kritisk granskning leda till att detta åtgärdas. För att rörelse ska värderas 
högre krävs att den är en del av det som dokumenteras.  

Dokumentationer kan och ska läsas, tolkas analyseras och reflekteras många gånger om. Beroende på 
med vilken blick dokumentationen läses kommer innehållet se olika ut. (Åberg & Lenz Taguchi 
2005:142). Då pedagogerna inte lyfter fram eller väljer att inte se någon rörelse i sina dokumentationer 
är de med och formar den kontext och de möjlighetsvillkor som finns för barns lärande. Rörelse kan då 
antas vara mindre viktig än det som lyfts fram i dokumentationen. 

På förskolorna är det främst de planerade projekttillfällena som dokumenteras och då rörelse integreras 
sker det ofta utanför de tänkta projekttillfällena och dokumenteras därför sällan. Här kan den dans som 
ägt rum utanför den planerade projekttiden på Förskola2 ses som ett exempel. På Förskola3 menar 
pedagogen att de vid enstaka tillfällen lyft in även oplanerad rörelse i projekten, då de dokumenterat 
det barnen gjort. Då finns en viss dokumentation att utgå ifrån där även rörelse som lärområde skulle 
kunna lyftas fram. Genom att det finns enstaka dokumentationer där rörelse som uttrycksätt finns med 
som på Förskola1, Förskola3 och Förskola4 blir rörelse mer betydelsefullt och får ett högre värde än 
om det inte alls finns med. Det är trots detta en snäv syn på rörelse som kommer fram då det endast är 
rörelse som uttryckssätt som lyfts fram i dokumentationerna.  

Genom resultatet gör vi antagandet att pedagogerna inte fokuserar på rörelse i samma utsträckning 
som andra uttryckssätt och lärområden. Rörelse finns där men lyfts inte fram. En pedagog berättade att 
rörelse förekom i större utsträckning förr men då dokumenterades och utvärderades inte aktiviteterna 
på samma sätt som idag. Alla pedagoger beskrev att de upplever att det är svårare att dokumentera 
rörelse än andra uttryck. De inblickar vi har fått gör att vi ställer oss frågan om det ökade 
dokumenterandet av lärprocesser bidragit till att rörelse har osynliggjorts i den pedagogiska 
verksamheten på förskolorna som arbetar projektinriktat.  

8.3 Värdering av rörelse och miljöns betydelse 
Från våra tolkningar av pedagogernas berättelser i studien framkom att rörelse, i den mening de gav 
begreppet, var mer förekommande ute medan projektarbete oftast förekom inne. Verksamheten ute 
berättade pedagogerna främst var av fri/oorganiserad karaktär, inte med ett primärt lärandesyfte. Den 
förskola i studien som integrerade rörelse mest i sina projekt var även en av två förskolor som var både 
ute och inne i sina projekt. Den andra förskolan som var både ute och inne i projekten hade inte tänkt 
så mycket på rörelse i projekten. De andra förskolorna som integrerade rörelse i projekten integrerade 
främst dans. Dans är enligt dem rörelse som är passande inne. Alla pedagogernas berättelser visar att 
innemiljön är mer reglerad vad det gäller rörelse vilket medför att det inte finns lika stora möjligheter 
till rörelse inne som ute. 
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Vi studerade inte lokalernas möjligheter till rörelse men genom pedagogernas berättelser kring rörelse 
kan vi ändå göra några antaganden om miljöns betydelse för rörelse. Miljön verkar vara en viktig 
aspekt för hur rörelse ryms i förskolan. 

Att projekten främst genomförs i innemiljön skulle enligt oss kunna vara en förklaring till att rörelse 
inte integreras i samma utsträckning som andra lärområden och uttrycksätt. Pedagogen på Förskola3 
berättade att för att öka rörelseintegreringen i projekten skulle de kunna vara ute mer i projektarbetet. 
Då krävs även att dokumentationen följer med ut och att rörelse lyfts fram i dokumentationen. 

Miljöns betydelse blir viktig då barnen positionerar sig efter möjligheterna som finns i miljöerna och 
samtidigt även positioneras av omgivningen (Nordin-Hultman 2004:51). Genom att inomhusmiljöerna 
är utformade så att det inte finns möjligheter till rörelse, som exempel pedagogernas resonemang kring 
olycksrisker. Genom att pedagogerna begränsar barns möjligheter till rörelse inne så positioneras barn 
bort från rörelse och de positionerar sig mot möjligheterna till rörelse. Rörelse i innemiljön blir att 
bryta normer och inte en del av ett positivt meningsskapande. Hur rum utformas avgör vad som kan 
hända i rummet men samtidigt även vad som inte kan hända, miljön möjliggör eller omöjliggör 
barnens möjligheter till gemensamma upptäckter och lärande (Åberg & Lenz Taguchi 2005:33). Om 
innemiljön begränsar barnens möjligheter till rörelse även inom projekten så krävs att projekten flyttar 
ut för att rörelse ska kunna integreras. Om innemiljön istället skapar möjligheter för rörelse kan rörelse 
i många olika former integreras i projekten. Ett enkelt sätt att integrera flera former och funktioner av 
rörelse mer vore att integrera projekten i såväl inne- som utemiljö. Om rörelse integreras i 
projektformen blir rörelse en del av de planerade kollektiva aktiviteterna i ett gemensamt utforskande. 
Då borde det bli ett sätt att gå ifrån de regler som annars finns kring rörelse inne. Om rörelse blir en 
del av det gemensamma kan alla barn ta del av rörelse. Åberg och Lenz Taguchi (2005:15) skriver att 
organisationen av verksamheten också är pedagogik och styr vilka barnen kan bli. Att organisera 
verksamhet och lokaler på ett sätt där möjligheterna till rörelse begränsas, begränsar även barnens 
möjligheter till subjektskapande och delaktighet. 

Att vi i studien fann att rörelse var mer förekommande ute kan kopplas till vårt antagande i 
inledningen om att rörelse förvisas till den fria leken och rörelse blir då ett valbart uttryckssätt och 
lärområde. Frågan är då vilka barn som får tillgång till rörelse. Pedagogen på Förskola2 uppgav att han 
ansåg att de barn som behöver röra sin kropp mycket också tar sig an det själva och att det inte var 
något de uppmuntrade alla barn till. Han berättade att de sällan hade några rörelseaktiviteter vare sig 
inom projekten eller i den övriga verksamheten. Vi ställer oss då frågan vad som kan hända med de 
barn som inte tar eget initiativ till rörelse. Svaret på den frågan kan vi inte svara på då studien inte är 
av tillräckligt omfattade karaktär, men frågan anser vi ändå betydelsefull att problematisera. Om det 
nu är så som Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004:57-59) hävdar, att den motoriska utvecklingen 
inte är universell, krävs ett engagemang och närvaro från pedagogerna för att skapa möjligheter för 
barnen. Att bara värna om de lugna aktiviteterna blir bekymmersamt enligt Bergström som har en teori 
om att barn även behöver stora, vilda, ”svarta lekar”. Han menar att vuxna allt för mycket styr bort 
barnen från deras lek och vill försköna den. (Bergström 1997: kap.5).  

På Förskola1 berättade pedagogerna att de hade skapat möjligheter för rörelse i innemiljön då de 
arbetade med sitt cirkusprojekt. De anpassade miljön efter projektet och den rörelse som barnen visade 
intresse för ledde till projektet. Däremot framkom att annars var de stora rörelseuttrycken endast 
möjliga/tillåtna i utemiljön. Vi antar, grundat på detta, att det är först då rörelse även som ett 
lärområde integreras i ett projekt som de stora rörelseuttrycken integreras i projekten även i 
innemiljön.   

Då rörelse främst sker i utemiljön och med de regler som finns kring hur rörelse får ske i innemiljön 
blir möjligheterna till rörelse begränsade. Det blir en reglering av hur mycket barnen får tillgång till 
rörelse när de bara har tillgång till det i utemiljön som de endast har tillgång till under begränsade tider 
(Nordin-Hultman 2004:107). På Förskola1 menade pedagogerna att innemiljön inte tillfredställde 
barnens rörelsebehov tillräckligt, de var därför ute mycket och de lät även de barn som visade ett 
behov att röra sig mer än vad som var möjligt i innemiljön gå ut själva. Det är dock fortfarande de 
barn som själva väljer rörelse som får tillgång till rörelse och inte de barn som inte självmant använder 
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de stora rörelseuttrycken. Rörelse finns att tillgå i de fria utomhuslekarna men utan medforskande 
vuxna.   

I arbetsplanen för avdelningen på Förskola2 skrivs om stationer inne och ute. Det som traditionellt kan 
ses som inneaktiviteter finns med även i utomhusstationerna men traditionella uteaktiviteter som 
rörelse finns inte i innestationerna. Vi gör ett antagande om att även utemiljön blir mer av det stilla 
och lugna. Om det är så premieras det stilla och lugna både inne och ute och en diskurs kring 
stillasittande gör att rörelse än mer åsidosätts.  

8.4 Värdering av rörelse och konstruktioner av 
rörelsebegreppet 
Pedagoger på fyra av fem förskolor uttryckte att de ser barns rörelse i projekt främst som ett språk 

och/eller som ett uttryckssätt för att närma sig andra lärandeområden. I mycket liten mån framkom 
rörelse som ett lärområde. Vi gör tolkningen att de flesta pedagogerna till större delen verkar ansluta 
sig till ett postmodern perspektiv på lärande i det sätt de talar om barns utveckling. De talar om ett 
utforskande och ett lärande som inbegriper hela kroppen. Men trots detta menar vi att pedagogerna ser 
på rörelse med en snäv syn då de främst ser på rörelse som ett uttryckssätt. Till skillnad mot de 
pedagoger som främst nämnde rörelse som uttryckssätt sade pedagogen på Förskola5 däremot att 
barnens rörelse för henne var ett naturligt behov som behövde tillfredsställas och observeras. Hon 
uttryckte att de vuxna kunde avgöra om ett barn behövde något ytterligare eller träna mera på sin 
grovmotorik för att gå vidare i sin utveckling. Genom dessa uttryck tolkar vi att det finns skillnader i 
vad pedagogerna har för kunskapssyn. Det sätt pedagogen uttalade sig om att barnen behöver träna för 
att gå vidare i sin utveckling är kopplat till en mer utvecklingspsykologisk syn på kunskap och 
rörelseutveckling, där utvecklingen antas ta en viss väg. Vi menar inte att det är tvunget att gå emot 
den moderna kunskapssynen men det är betydelsefullt att vara medveten om vilka barn det är man 
producerar genom att fokus hamnar på viljan att korrigera barn. Även om vi i studien utgår från ett 
perspektiv som går bort från traditionell utvecklingspsykologi finns det vissa delar kring 
rörelseutveckling som ändå måste beaktas. Vilket perspektiv som än ligger till grund för verksamheten 
och synen på rörelse så borde möjligheterna till rörelse tas till vara. Att verka inom postmodernismen 
innebär inte att man förkastar allt som modernismen står för eller avfärdar det som gjorts inom det 
modernistiska projektet (Dahlberg et al 2001:44). Det går att använda rörelseövningar och försöka 
använda dem med en postmodernistisk ansats. Det var flera pedagoger som använde ordet behov, 
vilket vi inte anser är förenligt med en postmodern kunskapssyn. Det är kanske så som vi nämnde i 
inledningen, en svårighet att tala om barns rörelse i med en postmodern ansats eftersom endast lite 
forskning gjorts på området. Att vara medveten om sin kunskapssyn är viktigt även eftersom ”nya ord 
och begrepp förändrar inte automatiskt praktiken” (Dahlberg et al 2001:205).  

På två av förskolorna har de Mini-Rörisskivor5 men de använder dem på olika sätt. På Förskola5 
använder de Mini-Röris som ett medel för att titta på motorisk utveckling och det blir då mer en 
modernistisk ansats, medan de på Förskola2 inte har Mini-Röris i den planerade verksamheten. Även 
på Förskola4 använder de rörelseskivor i verksamheten, där har de även vid vissa tillfällen vävt in 
dessa i projekt. Det blir tydligt att det går att använda olika rörelseövningar på olika sätt och att 
pedagogernas inställning styr hur de används.  

Den nyare forskningen som Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004:90) beskriver, om rörelse i 
dynamiska system och parallella processer, anser vi är mer förtrogen med en postmodern syn på 
kunskap än att tala om trappsteg eller nivåer etc. Dock är det ytterst få av de pedagoger vi talade med 
som uttalade sig något alls kring barns rörelseutveckling. Pedagogen på Förskola4 uttryckte att 
observation av barnens rörelser sker lite i det tysta och att de på förskolan vill frångå att se barns 
utveckling i faser eller steg. Detta kan vi se som ett motstånd mot den modernistiska synen på 
utveckling och en ansats till ett postmodernistiskt perspektiv som utgår från att titta på det 
modernistiska synsättet och problematiserar de utvecklingspsykologiska tankarna där man menar att 

                                                      
5 Mini Röris är ett jympaprogram för förskolebarn framtaget av Friskis & Svettis  
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fokus där läggs på individualiseringar på barns sätt att vara (Nordin-Hulman 2004: kap2). Istället antas 
att barn konstruerar sitt subjekt hela tiden med flera olika identiteter. Barn fungerar utifrån sin kontext 
och är olika i olika situationer (Nordin-Hultman 2004:176). Pedagogen berättade att om något känns 
fel tas det självklart upp. Även på de andra förskolorna uttrycktes att man lyfte fram och satte in 
insatser om något kändes fel.  Bedömningen baserades inte på någon dokumentation utan bara på 
känsla. Pedagogen på Förskola4 uttryckte att rörelse handlar om det estetiska, att få använda hela sin 
kropp. Första terminen för de små barnen fokuserar pedagogerna på hennes avdelning på att låta 
barnen få utforska och hantera sin kropp samt utveckla sin grovmotorik. Även om pedagogen 
använder begrepp som att utveckla sin grovmotorik, som är hemmahörande i en mer modernistisk 
tradition, gör vi antagandet att hon ger uttryck för att de skapar förutsättningar för barnen att utforska 
både sin kropps möjligheter och utforska världen med sin kropp. Enligt henne handlar det också om 
identitet. Att barn antas konstruera sina subjekt hela tiden med flera olika identiteter, liksom att de 
fungerar utifrån sin kontext och är olika i olika situationer är centralt i den postmoderna synen på 
kunskap (Nordin-Hultman 2004:176). Den första terminen på Förskola4 startar de enligt pedagogen 
sällan några projekt. Då rörelse här fokuseras som ett lärområde integreras inte rörelse i projektarbete. 
Återigen bidrar en snäv syn på rörelse till att alla delar av rörelsebegreppet inte lyfts fram.  

Pedagogerna på Förskola1 berättade om ett projekt där rörelse fanns med både som lärområde och 
uttrycksätt i ett utforskande. Här fanns rörelse som ett vidgat begrepp. Detta projekt som innehöll 
mycket rörelse ledde enligt pedagogernas utsagor till att alla blev väldigt aktiva och engagerade, även 
föräldrarna. De upplevde en stor glädje och gemenskap. Kanske går den ökade rörelseaktiviteten att 
koppla till den forskning kring fysik aktivitet och hälsa som visar på att rörelse ökar känslan av 
välbefinnande (U.S. Department of Health and Human Service 1996:11).  

På Förskola1 som även är den förskola som vi uppfattar arbetar med rörelseintegrering mest uttryckte 
pedagogerna att ”små barn tar inte in lärandet förrän de har fått göra lärandet”. Barnen ges här 
möjligheter att använda sina kroppar som uttrycksmedel och få testa och iscensätta sina teorier med 
sina kroppar. Pedagogerna gav uttryck för att barn har behov av att röra på sig och behöver få uppleva 
utmaningar.  

På Förskola3 uttryckte pedagogen att det sker en utveckling av något när man håller på med det. ”Tror 
att barn som rör sig, de lär sig bättre. För om du börjar i kroppen och börjar röra på den då kan du 
också börja tänka å ha hypoteser om saker. Så jag tror det är jätteviktigt.” 

Postmodernismen utgår från barnens subjektskapande, man ser ett subjekt som är föränderligt 
(Dahlberg et al 2001:36). Genom att integrera hela kroppen med alla delar av rörelsebegreppet i 
projekten blir det möjligt att integrera hela barnens subjekt. Genom att blunda för detta skapas en 
dikotomi mellan kropp och tanke. Ska barnen få möjlighet till ett mångtydigt subjektskapande krävs 
att alla delar av rörelsebegreppet uppmärksammas och att det kroppsliga ses som en helhet. Rörelse 
måste då få en plats i ett vidgat perspektiv och inte bara ses snävt med någon del. 

Rörelse kan ses som ett utforskande av kroppen och av olika aktiviteter. Det är olika erfarenheter som 
skapar olika utforskande. Barnen skapar sina subjekt med kroppsliga erfarenheter liksom med andra 
nyvunna erfarenheter. Genom det kroppsliga kan barnen närma sig rörelse som lärområde och många 
andra lärandeområden i det samtidiga lärandet. Det handlar inte om att forcera fram rörelse och koppla 
till olika delar av projekten, istället kan det engagemang barnen enligt pedagogerna visar för rörelse 
lyftas fram. Förskola1 är ett bra exempel då de i vissa projekt har med rörelse som både uttrycksätt 
och lärområde.  

I läroplanen för förskolan beskrivs rörelse som ett uttryckssätt, i ett av målen står att ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama.” (Lpfö98 rev.2010:10). Läroplanens skrivning skiljer sig från hur rörelse som uttryckssätt 
beskrivs i de studerade förskolorna och i den litteratur om projekt vi redogjort för tidigare. Lyfts 
rörelse in som ett sätt för att skapa sammanhang i projekten skulle det kunna bli ett av flera sätt att 
värdesätta rörelse och därmed realisera läroplanens skrivningar. Till mycket kom rörelse som en 
uttrycksform eller ett språk fram i intervjuerna. Detta kan även ses i verksamhetsplanerna för 
förskolorna där vi har funnit kopplingar till rörelse i att använda många olika uttrycksformer. Dock 
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krävs att rörelse som uttryckssätt också lyfts fram i dokumentation och samtal för att värdesättas i 
samma utsträckning som andra uttrycksätt.  

8.5 Värdering av rörelse och pedagogernas 
organisering 
Vi tycker oss kunna antyda att alla pedagogerna uttrycker att de uppmärksammat att barn har en 
önskan om att röra på sig mycket. Det förekom uttryck som ”barn rör på sig hela tiden”, ”rörelsen 
finns överallt”, ”små barn är så otroligt fascinerade av musik och att röra på sig”, ”de är det vandrande 
folket”, ”de är små grupper som hela tiden går runt” och ”Gud, dom rör ju på sig hela tiden tänkte jag 
ju säga”. De har alltså uppmärksammat att barn rör på sig hela tiden men de väljer ändå att inte lyfta in 
denna rörelse i projekt och undersöka vad det är barnen utforskar när de rör sig i samma utsträckning 
som de erbjuder barnen att uttrycka sig genom olika skapandeformer. Vi ställer oss då frågan om det 
verkligen sker ett aktivt lyssnande som det förespråkas i Reggio Emilia kulturen? Vi anser snarare att 
det blundas för rörelse och likt Malaguzzi (refererad i Jonstoij & Tolgraven 2001:53) anser vi att 
barnen berövas ett av sina språk. 

Lyssnandets pedagogik innebär att lyssna och identifiera barnens frågor och ta det som barnen säger 
och gör på allvar (Dahlberg & Moss 2005:100). Det som pedagogerna väljer styr kontexten och 
påverkar i sin tur vad som blir möjligt för barnen. Projektformen och postmodernismen handlar om att 
skapa möjligheter för att utgå från barnen och sätta dem i centrum för arbetet. Om det stämmer som 
pedagogerna säger att barn rör sig hela tiden borde rörelse vara en stor del av barnens engagemang. I 
projektformen ska barn ges olika möjligheter att lära. Det gäller att lyssna och identifiera barnens 
frågor och ta det barnen säger och gör på allvar (Dahlberg & Moss 2005:100). Alla pedagoger 
uttrycker att de i starten av projekten utgår från barnens intressen. Då borde utforskandet av rörelse 
lyftas fram mer i starten av projekten. Även i det fortsatta projektarbetet, då man fortsätter lyssna till 
barnen, borde rörelse bli mer integrerad.  

Genom att rörelse ses men inte lyfts fram och det vi tidigare belyst om att rörelse mest sker i den 
oorganiserade verksamheten ute, blir det möjligt att göra en tolkning att en diskurs med en snäv syn på 
rörelse som präglas av en naturalistisk kunskapssyn blir dominerande. Utvecklingen antas följa en 
naturlig, åldersbunden utvecklingsgång och därför inte kan påskyndas av pedagoger (Stensmo 
2007:133,135). Rörelse blir en del av denna utveckling. Pedagogerna har observerat att något sker 
men de väljer att ta ett kliv bakåt och låta barnen utforska och ägna sig år rörelse på egen hand.  

Det är enligt pedagogernas berättelser främst de vuxna som erbjuder olika uttrycksformer till barnen. 
Pedagogernas intresse för vad som erbjuds och uppmärksammas spelar då enligt flertalet intervjuade 
en betydande roll. Relationer mellan barn och vuxna inbegriper alltid maktutövning och det är viktigt 
att ta hänsyn till det sätt vuxenmakten upprätthålls (Dahlberg et al 2001:77). Det är den vuxne som 
väljer att lyfta fram några av de saker barnen håller på med (Åberg & Lenz Taguchi 2005:67). Även 
om det är barnens intresse och frågor som styr projektet är det den vuxne som bestämmer vad som blir 
ett projekt och har makt över var projektet tar vägen. Det är även de vuxna som bestämmer vad som 
ska ingå projektet, uttrycksformer etc. Det är pedagogerna som väljer att inte lyfta fram den rörelse 
som de alla ser att barnen visar engagemang för.  

8.6 Värdering av rörelse och bildskapandets 
dominans 
Samtliga pedagoger bekräftade vårt antagande att bildskapande aktiviteter uppmärksammas och 
erbjuds barnen i högre utsträckning än rörelse. Anledningarna till det antog pedagogerna också relativt 
lika. Samtliga betonar att de inte arbetar resultatfokuserat men ett antal pedagoger ger ändå uttryck för 
att de upplever att bildskapandet är mer konkret, lättare att dokumentera och i vissa fall blir det något 
att visa upp. Förskolans tradition kring bildskapande uppkommer också som en trolig orsak och 
pedagoger känner sig mer vana med den formen och de får många gånger hjälp av bildlärare eller 
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ateljéristor. En pedagog uttryckte att okunskap om andra uttryckssätt än bildskapande gör att 
pedagoger kan känna sig obekväma med till exempel dansen, det finns enligt henne en rädsla för att 
göra bort sig. En pedagog uttryckte att bildskapande aktiviteter skapar ett lugn som är eftersträvansvärt 
för att komma vidare i projektarbete. I intervjun på Förskola1 fokuserar pedagogerna mycket på den 
rörelse de uppmärksammat men vi kan också se att bildskapandet även där har en stor plats i 
projekten. De berättar exempelvis om ritningar och lera som redskap där barnen använder sina teorier. 
Frågan är om bildskapandet står i vägen för rörelse eller om det skulle kunna gå att göra ett både/och. 
Om man utgår från ett postmodernistiskt perspektiv borde det kunna gå att göra både/och då det 
postmodernistiska perspektivet problematiserar det dualistiska tänkandet om ett antingen/eller för att 
istället hellre se ett både/och (Dahlberg et al 2001:39-40). Förskola1 kan lyftas som ett exempel där 
bild och rörelse finns samtidigt. När rörelse integrerats i projekten på flera av förskolorna har det skett 
utan att utesluta bildskapandet. Det går att ha ett både/och, bildskapandet försvinner inte för att rörelse 
lyfts fram mer.  

Pedagogen på Förskola5 menar att olika projekt passar olika bra för rörelse. Vi tänker att det handlar 
mycket om vilken syn man som pedagog har på rörelsebegreppet. Någon form av rörelse går att se i 
alla projekt om man väljer att titta efter just rörelse. Det behöver inte vara så att rörelse alltid lyfts 
fram som ett lärområde men då det gäller som uttryckssätt kan man undra varför bildskapande alltid 
passar in och rörelse bara gör det ibland. Det blir tydligt att det handlar om olika synsätt på rörelse.  

Det är främst i de projekt som har rörelse i fokus som rörelse lyfts fram som ett lärområde. Då 
förskolorna i studien använder rörelse som en integrering i interdisciplinära lärpraktiker där andra 
ämnen är i fokus lyfts inte rörelse som ett eget lärområde. Det blir en integrering av rörelse som 
uttryckssätt men fortfarande bara en snäv syn på rörelse då det inte lyfts som ett eget lärområde. 
Bildskapande däremot finns i stort sätt i alla utsagor integrerat och det finns med i dokumentationen av 
projekten då bild och bildskapande av sin natur är något som sparas och kan användas för ett 
reflekterande. Bildskapandet blir på så sätt värderat högre. 

I Förskola3s styrdokument står det att dansen som ska lyftas ska ses som ytterligare ett uttryckssätt. 
Alltså ses bildskapandet som det självklara, vilket vi också anser kan vara en bidragande orsak till att 
premieringen mellan olika uttryckssätt ser ut som den gör.  

En tolkning vi gör är att om det görs pedagogiska val för att främja det stilla och lugna är det troligt att 
ett estetiskt uttryck premieras mer i den utforskade verksamheten barnen är medbestämmande i. 
Drama, dans, rörelse och musik förpassas till reglerade och vuxenstyrda moment eller i vissa fall till 
något som barnen får ägna sig åt bakom stängda dörrar. 

I de projekt där pedagogerna i studien lyfter att de integrerat rörelse är det främst dansen som lyfts 
fram som den rörelse som finns integrerad, och då som ett uttryckssätt. De stora rörelseuttrycken finns 
sällan i projekten. Vi upplever att pedagogerna talar om dans som just dans och inte som en fysisk 
aktivitet (Pramling Samuelsson et al 2008:52). Anledningen till att dansen lyfts antar vi beror på en 
mängd olika faktorer. Dansen har liksom bildskapandet en lång tradition av att ses som ett estetiskt 
uttryck (Pramling Samuelsson et al 2008:52). Det går att göra antagandet att pedagogerna har antagit 
det som Lundvall och Meckbach (2007:109-117) menar är ett vidgat perspektiv på dans då den får en 
expressiv form eftersom pedagogerna talar om rörelse som ett uttryck och barnens kroppar antas 
berätta något om deras upplevelser.  Den estetiska dansen har enligt våra uppfattningar en feminint 
kodad tradition vilket kan ha bidragit till att dans lyfts fram då arbete i förskolan är ett 
kvinnodominerat yrke. Likaså menar vi att dansen kan passa in i den kontext som värnar ett lugn som 
verkar vara eftersträvansvärd i förskolor. Pedagogerna kan styra dansens möjlighetsvillkor genom att 
exempelvis välja lugn musik och en avskild plats för dansen, något som bland annat pedagogen på 
Förskola3 berättar om. Intressant är även att flera pedagoger talar om att de upplevt att projekt med 
dans- och rörelseinslag blev mindre hämmade, mer lustfyllda för barnen men också att det 
underlättade för pedagogerna att få tag i barnens lärande tillskillnad från andra projekt. Förskola1 var 
den förskola som berättade om hur de integrerade rörelse både som ett lärområde och som uttryckssätt 
i vissa projekt. De berättade även om många olika former och funktioner av rörelse. Rörelse lyftes som 
en del i ett utforskande och en större förståelse av olika företeelser. 
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8.7 Slutsatser 
Vi har med hjälp av en diskursiv studie av vårt resultat uppmärksammat att den vidgade förståelsen av 
vad rörelse kan vara förkommer i begränsad utsträckning på de studerade förskolorna. Enligt 
pedagogernas utsagor ses rörelse främst antingen som ett uttryckssätt eller som ett lärområde vilket vi 
menar skapar en snäv syn på rörelse då flera förståelser av vad rörelse kan vara utesluts. Däremot 
förekom i övrigt en syn på kunskap som överensstämmer med postmodernismen i den mening att 
pedagogerna talar om barns utforskande och kroppsliga uttryck. Den snäva diskursen, där något 
utesluts, menar vi är med och fastställer den dikotoma föreställningen om att tanke och kropp går att 
skilja åt. Trots att pedagogerna menar att de ser rörelse som ett uttryckssätt var andra uttryckssätt mer 
förekommande enligt pedagogerna. Bland de estetiska uttryckssätten är det enligt pedagogerna 
bildskapandet som dominerar vilket även stämde överens med det antagande vi lyft tidigare. Utifrån 
pedagogernas berättelser gör vi tolkningen att bildskapande uttryckssätt verkar passa i de flesta 
sammanhang medan rörelse som uttryckssätt endast anses vara lämpliga ibland vilket bidrar till att 
uttryckssätten värderas olika. 

Vi har kommit fram till att den snäva diskursen kring rörelse även blir problematisk i den mening att 
den medför att alla barn eventuellt inte får tillgång till meningsfulla rörelseaktiviteter då rörelse inte 
uppmärksammas som ett lärområde. Om rörelse inte uppmärksammas kommer inte de barnen som har 
det som sitt främsta uttryckssätt fram. ”Alla barn kan vara med i ett projektarbete men naturligtvis på 
olika sätt. Hur de blir delaktiga beror på hur vi vuxna ger dem möjligheten.” (Åberg & Lenz Taguchi 
2005:70). Att skapa projekt i förskolan som ser och ger alla barn möjligheter till ett mångfacetterat 
lärande ställer krav på en integrering av många olika uttrycksformer. ”Det är inte ämnet utan barnen 
som är huvudpersoner i alla projekt” (Åberg & Lenz Taguchi 2005:75). Rörelse som lärområde kanske 
inte är det viktiga att lyfta i projekten men då flera av pedagogerna i studien beskrivit att det är ett 
uttryckssätt som ligger nära barnen borde rörelse som uttrycksätt få en större plats i projekten än vad 
vi funnit i studien. Om rörelse lyfts fram som ett uttryckssätt finns det genom det även möjligheter att 
lyfta fram rörelse som lärområde. 

Vi har funnit att rörelse värderas lägre än andra lärområden och uttryckssätt på en rad olika sätt. Den 
pedagogiska dokumentationen blir värdesättande. Det som dokumenteras och lyfts fram i 
dokumentationen blir det som värderas högst. Vi har i vår studie funnit att rörelse sällan 
dokumenteras. Genom att rörelse dokumenteras i mindre utsträckning än andra lärområden och 
uttryckssätt värderas rörelse lägre. En av anledningarna till att rörelse dokumenteras i mindre 
utsträckning beror på att pedagogerna anser att det är svårt att dokumentera rörelse. När rörelse 
dokumenteras är det som uttrycksätt och nästan aldrig som lärområde. Eftersom det finns 
dokumentationer där rörelse som uttrycksätt finns med menar vi att det finns möjlighet att även lyfta 
fram rörelse som lärområde. Genom att göra läsningar av dokumentation där man väljer att titta på 
rörelse som lärområde kan det lyftas fram. Inom postmodernismen kan verkligheten tolkas på olika 
sätt och utifrån en rad olika ingångar. Det gäller att göra flera läsningar. Ska man göra multipla 
läsningar krävs att man granskar dokumentationen på nytt och om igen (Åberg & Lenz Taguchi 
2005:142). En förutsättning är då att det finns dokumentation att tillgå. Då vi funnit att rörelse inte 
dokumenteras eller dokumenteras i liten utsträckning blir rörelse ett åsidosatt område. Då rörelse inte 
dokumenteras finns det inte heller några möjligheter att se, reflektera och analysera kring lärande inom 
rörelse. Även om det sker en integrering av rörelse krävs att den dokumenteras i samma utsträckning 
som andra lärområden och uttrycksätt för att värderas högre och bli integrerad i samma utsträckning 
som andra lärområden och uttrycksätt. Vi ställer oss även frågan om det ökande dokumenterandet har 
bidragit till att rörelse kommer i skymundan.  

I de lokala styrdokument som studerats har vi funnit att rörelse skrivs fram i liten utsträckning. Då 
rörelse tas upp är det främst som ett av olika uttryckssätt. Genom att styrdokumenten skriver fram 
rörelse i liten utsträckning värderas rörelse genom det. Styrdokumenten är med och formar den snäva 
diskursen kring rörelsebegreppet. Styrdokumenten, liksom pedagogernas utsagor, både formar och blir 
formade av den praktik de verkar inom. Vi har funnit att pedagogerna i studien uttrycker att de ser 
rörelse hela tiden, men genom att de väljer att inte lyfta fram rörelse i dokumentationer och i en vidare 



26 
 

integrering skapas en snäv diskurs kring rörelsebegreppet. Vi menar att det blundas för att se rörelse ur 
ett vidgat perspektiv. Palmer (2010:19) skriver i sin avhandling att lärares inställning till 
matematikämnet påverkar barns inställning till ämnet. Detsamma menar vi skulle kunna gälla 
inställningen till rörelse. Om rörelsebegreppet vidgas och alla former av rörelse ryms i projekten kan 
barnens inställning till rörelse bli annorlunda, och deras rörelseglädje större, vilket även kan följa med 
dem i livet. En sådan inställning till rörelse gynnar då alla barn. Om man är överens om att 
projektarbete är en bra form för att gynna barns lärande kan en integrering av rörelse, som ett vidgat 
begrepp, i detta arbete vara ett sätt att skapa möjligheter för ett rikt subjektskapande, men även för att 
främja motoriskt lärande och folkhälsa. ”Pedagogiskt arbete är en produkt av vem vi tror det lilla 
barnet vara” (Dahlberg et al 2001:81). Ses barnet med en bild av ett föränderligt subjektskapande 
borde valen bli att lyfta fram många olika uttryckssätt som integrerar hela barnet och ger möjligheter 
till ett rikt subjektskapande och lärande. Att då inte integrera rörelse som både lärområde och 
uttrycksätt blir en begränsning 

Vi har även funnit att miljöerna i förskolorna formar möjligheterna till rörelse. De pedagogiska 
miljöerna möjliggör och begränsar möjligheterna för rörelse som uttrycksätt och lärområde enligt 
pedagogernas utsagor. Då pedagogerna i studien menar att innemiljön blir begränsande skulle 
projekten och dokumentationen även kunna integreras i utomhusmiljön för att rörelse ska integreras i 
större utsträckning. Vi har även funnit att det är möjligt att integrera rörelse mer i inomhusmiljön 
genom att aktivt forma miljön för rörelse som gjorts i det projekt som integrerat rörelse i ett vidgat 
perspektiv. Det är pedagogerna som formar miljöerna och skapar möjligheterna för rörelse. Frågan 
som kvarstår är om den diskurs kring stillasittande, som vi antar finns, även skapar miljöer som 
förvisar rörelse till de fria utomhusaktiviteterna eller de reglerade vuxenstyrda momenten. 
Pedagogernas inställningar till miljöerna bidrar till en snäv syn på rörelse med en naturalistisk 
kunskapssyn. 

Slutligen har vi funnit att det krävs att frågan om rörelses plats lyfts in i samtalet i och kring förskolans 
verksamhet. Resultatet av vår studie visar att rörelse är ett område som lätt faller åt sidan eller glöms 
bort om det inte lyfts in i samtalet om förskoleverksamheten. Denna studie och fortsatt undersökande 
kring rörelses plats i förskolan kan förhoppningsvis finnas med i dessa samtal. 

9 Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 
Genom den analys vi gjort av de resultat vi fått fram i studien menar vi att vi har uppfyllt syftet med 
studien. Vi har belyst, analyserat och diskuterat frågan om hur rörelse ryms i en projektinriktad 
förskolekontext. Vi har antagit att det finns två diskurser kring rörelse, en snäv och en vidgad syn, där 
vi funnit att den snäva synen på rörelse är dominerande. Vi har diskuterat frågan om rörelses 
integrering i förskolans projektarbeten och dragit slutsatser om hur en vidgad integrering skulle kunna 
vara möjlig. Vi har även studerat frågan om hur rörelse värderas. Vi har funnit att rörelse värderas 
lägre än andra lärområden och uttryckssätt och analyserat vad som kan vara bidragande till denna 
värdering. Vi har även diskuterat idéer om hur detta kan ändras. Vi har vidgat förståelser för vad 
rörelse kan vara i förskolekontexten och funnit att detta är ett område vi vill studera närmare. Vi menar 
att vi genom denna studie visat att området blir något att fokusera mer forskning och didaktiskt arbete 
kring. Vi hoppas att detta område kommer studeras vidare och att samtal kring rörelse som ett vidgat 
begrepp startar. Vi är gärna med och deltar i dessa samtal och det fortsatta studerandet.  

Denna studie har inte sökt finna en generell bild utan syftet har varit att just väcka frågor och vidga 
förståelser som ovan nämnts. Vi menar därför att de resultat vi funnit är tillförlitliga med syftet för 
studien. Om det ska dras större slutsatser än de som avgränsas med syftet med studien krävs att denna 
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studie kompletteras med fortsatt forskning. De slutsatser vi gjort ska ses i förhållande till metodens 
avgränsning.  

9.2 Metoddiskussion 

Då vi valde att utgå från ett postmodernt perspektiv för att närma oss vårt resultat anser vi att den 
samtalsbetonade intervjumetoden har gett vår studie hög tillförlitlighet eftersom med en postmodern 
teori är människan alltid präglad av och är med och präglar den kontext hon befinner sig i. Således 
menar vi att vi har kunnat vidga förståelser för och att vi fått och gett inblickar om hur det kan se ut på 
de studerade förskolorna utifrån pedagogernas utsagor. Med tanke på vår teoretiska utgångspunkt, där 
det är mer än det talade språket som är med och skapar kontexterna, hade det varit intressant att göra 
videoobservationer eller deltagande observationer för att vidga förståelserna ytterligare. Vi anser dock 
att en videostudie av området ska bli bra krävs mer tid och en större omfattning än denna studies 
avgränsning.  

Vi upplevde att de samtalsbetonade intervjuerna flöt på bra och att vi fick inblickar i de områden vi 
ville studera. Genom att låta pedagogerna tala fritt om hur de arbetar med projekt, rörelse och rörelses 
eventuella integrering menar vi att vi har fått underlag att hävda att det vore gynnsamt att fokusera 
didaktiskt arbete och forskning på området.  

Med anledning av att vi talade om vårt syfte med denna studie fokuserades samtalen på rörelse och 
pedagogerna fick berätta hur de arbetade med rörelse både i och utanför projekten. De kunde i och 
med det reflektera kring rörelse och förbereda sig på detta innan intervjuerna. Frågan är om 
pedagogerna skulle lyft fram rörelse på i samma utsträckning om vi enbart frågat efter hur de arbetar 
med projekt? Det blir inte möjligt för oss att veta, men en trolig följd hade troligtvis blivit att de 
berättat mer om bildskapandet då det framkom att de arbetar mest med bildskapandet som uttryckssätt.  

Vår studie med den samtalsbetonade intervjun har inte bara vidgat våra förståelser utan även troligtvis 
bidragit till något för de intervjuade. Under samtalens gång blev alla pedagoger allt mer medvetna och 
började reflektera om rörelses plats i förskolan. Vi upplevde att de fick syn på att rörelse finns där men 
att den inte lyfts fram på samma sätt som andra områden. Vi upplevde att alla de pedagoger vi 
samtalade med blev väldigt inspirerade av samtalen och började tänka på att de kunde använda sig mer 
av rörelse och att detta var ett område som de inte hade tänkt så mycket på tidigare. I och med 
deltagandet i studien väcktes troligtvis tankar om hur rörelse skulle kunna få ta mer plats. Vi hoppas 
att vi i och med studien har satt igång ett arbete där rörelse som en aktiv del av projektarbetet har satts 
igång på de studerade förskolorna.  

Som vi angav i avsnittet om selektering av tidigare forskning har vi baserat vårt litteraturunderlag på 
forskare och författare som främst skriver inom förskoledidaktiken. Utfallet föll sig att vi har valt bort 
en stor andel vetenskapliga och internationella texter eftersom vi har ansett att de saknat relevans för 
vår studie då vi ville vidga våra förståelser i relation till den svenska förskolekontexten. Vi upplevde 
att det var enkelt att finna relevant litteratur angående projektarbete i relation till det postmoderna 
paradigmet. Vi anser dock att det var besvärligare att hitta relevant litteratur och forskning om vad 
rörelse kan vara, framförallt som lärområde, med en postmodern ansats och vi har därmed fått bilda 
oss egna uppfattningar om vad rörelse kan vara med stöd av forskning kring barns motoriska 
utveckling sett ur en utvecklingspsykologisk modell. Denna forskning har dock vidgat våra förståelser 
för att rörelse borde ha en större plats även i de projektinriktade förskolorna. Att utgå från ett 
postmodernt perspektiv kändes för oss självklart då vi valt att avgränsa vår studie till att studera 
förskolor som arbetar med projektformen.  

Valet av perspektiv och begrepp innebär ett urval och en begränsning som påverkar vilka resultat som 
blir möjliga att erhålla. Samtliga forskare och författare vi har lyft fram är enligt våra förståelser 
välkända inom de valda områdena och anses ha ett högt anseende, vilket kan bidra och leda till att vårt 
material kan få en styrka och kraft som ger en hög tillförlitlighet.  
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Valet av att närma oss vårt resultat med hjälp av en diskursiv metod talade vi om redan vid vårt första 
samtal om vad vi önskade studera och hur vi skulle gå till väga. Efterhand föll det bort och det var 
framförallt då vi sammanställt vårt resultat och vi kunnat identifiera vissa mönster och uttryck som vi 
ansåg att ett diskursivt närmande skulle ge oss en intressant analys. Med beaktning för att vi med den 
postmoderna ansats vi antagit för studien måste vi reservera oss för att det går att göra många 
läsningar av resultatet och inga sanningar om hur det ser ut på förskolorna går befästa liksom att den 
kontext vi befinner oss i har påverkat vår analys. 

9.3 Fortsatt forskning 
Frågan om hur rörelse som lärområde och uttrycksätt värderas i förskolan är något som kan utvecklas 
och studeras på många sätt. Som vi lyft fram i metoddiskussionen skulle en deltagande observation 
eller videoobservationer av projekt i förskolor kunna studera vad som sker i projekten och få en mer 
talande bild för hur rörelse integreras. På samma sätt skulle dokumentationer från förskolor kunna 
studeras.  

Ytterligare en ingång som skulle bli intressant är att skapa projekt med utgångspunkt att få in rörelse 
med ett vidgat perspektiv för att kunna studera hur rörelse kan integreras. 

Då rörelse i vår studie visar sig ha en större plats i utemiljön än i innemiljön skulle det vara intressant 
att närmare studera hur projektarbeten integreras i utemiljön. Även en större studie om hur miljön 
möjliggör och begränsar rörelse blir en intressant fortsatt studie.  

Då vi i studien utan att gå in på det djupare antagit att det finns en diskurs som premierar det stilla och 
lugna blir en möjlig fortsatt studie att studera om det finns en sådan diskurs och hur den då påverkar 
möjligheterna till rörelse.   

En vidare studie om hur en snäv syn på rörelse påverkar barn i ett längre perspektiv skulle vara 
intressant. Likaså en studie om vilka barn som använder rörelse, och vilka som inte gör det, genom 
olika syn på och möjlighetsvillkor för rörelse. I detta skulle även en genusanalys av vilka som gynnas 
missgynnas av rörelseintegrering i projekt och olika syn på rörelsebegreppet kunna göras. 
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