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Sammanfattning	  

Vi har skapat ett rörelseuppdragsläromedel för förskolan. Syftet är att 
produkten ska bidra med rörelseglädje i den pedagogiska verksamheten. IKT 
och rörelse integreras i läromedlet och finns tillgängligt via vår hemsida. 
Produktutvecklingen bygger på aktuell forskning och har utvecklats i 
samarbete med barn och pedagoger på en förskola. Med läromedlet används 
teknik i kombination med rörelse, som ett svar på forskning som visat att 
teknikanvändning resulterat i ökat stillasittande bland barn. Läromedlet består 
av en hemsida där det finns QR-koder att hämta, dessa är länkade till 
filmklipp med rörelseuppdrag att utföra. 

Nyckelord	  

QR-kod, IKT, grovmotorik, rörelseuppdrag 
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Vår	  produkt	  

I detta avsnitt beskrivs konceptet och bakgrunden till utvecklingen av produkten.  

Koncept	  

Den tekniska utvecklingen har på senare år exploderat, både avseende hur information 
konsumeras genom teknik och hur tekniken används som hjälpmedel i det dagliga livet. 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) påverkar våra liv. Vi har utvecklat en 
produkt som bygger på uppfattningen att IKT kan vara till hjälp och erbjuda möjligheter i 
det pedagogiska arbetet i förskolan. När IKT introduceras för barn är det viktigt att det 
görs utifrån en så bred grund som möjligt (Statens medieråd, 2015, s. 5). 

Forskningen visar att det har skett en ökning av teknikanvändningen bland barn. Det har 
lett till allt mindre rörelse och ökat stillasittande bland dem. En studie som gjorts av 
Daniel Berglind med forskarkollegor visade att 31% av alla fyraåringar uppnår WHO:s 
rekommendationer för fysiskaktivitet dagligen det vill säga 60 minuter om dagen för den 
åldern. Internationellt sett är det ett lågt resultat, fyraåringarna i Sverige är mindre aktiva 
än jämförelsevis USA, Kanada och Storbritannien (SVT Nyheter, 2015).  Den medievana 
som barn får tidigast domineras av tv/filmtittande (Statens medieråd, 2015, s. 3). 
För att motverka kopplingen mellan barns ökade användning av IKT och minskade 
fysiska aktivitet har vi utvecklat en produkt. Produkten ser till teknikens potentiella 
möjligheter när IKT integreras med rörelse. Vi såg en stor potential att utveckla en 
produkt som bygger på användningen av IKT för att kunna utveckla hur det dagliga 
pedagogiska arbetet genomförs på förskolorna. Att göra ett rörelseuppdragsläromedel för 
barnen i förskolan var självklart med tanke på hur barnen alltmer blir vana att konsumera 
information via teknik. Detta låg till grund för att skapa filmer med rörelseuppdrag. I 
detta arbete har rörelse och teknikanvändning kopplats samman genom motoriska 
utmaningar och QR-koder (Se förklaring på s. 6). Vi skapade en hemsida där uppdragen 
presenteras med korta filmer som visar koordinations- och grovmotoriska övningar. Varje 
sida har en unik webbadress med tillhörande QR-kod. Bakom varje kod finns en specifik 
film med ett rörelseuppdrag och på varje film berättar ett barn om övningen samt visar 
hur rörelsen ska utföras. Det finns även en tillhörande textremsa som beskriver 
rörelseuppdraget, för att göra det både visuellt och auditivt. Idén bakom detta är att barnet 
ser och sedan härmar övningen. QR-koderna är tänkta att bli som en resursbank för 
förskolan, där de kan hämta färdiga QR-koder och sedan använda dem i verksamheten. 
Rörelserna kan utföras både inomhus och utomhus, exempelvis som ett inslag i samlingen 
eller under uteaktiviteter. Produkten har utvecklats och förbättrats genom ett nära 
samarbete med barn och personal på en förskola. 

Bakgrund	  

Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi fått kunskap inom IKT och samlat på oss 
idéer om hur tekniken kan användas ute i förskolorna. Idén att integrera IKT med rörelse 
och de grovmotoriska grundformerna föddes. Rörelseuppdragsläromedlet har testats 
tillsammans med barn och personal på förskolan som vi har samarbetat med. 
För barn i förskolan är det betydelsefullt att få träna grovmotorik regelbundet, helst en 
stund varje dag. Aktiviteterna ska främja barnens rörelseglädje och rörelsemönster 
(Lärarnas Nyheter, 2011). Det är betydelsefullt för barnen att få sina grundläggande 
rörelser automatiserade, eftersom de då fungerar som en resurs och inkörsport till olika 
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typer av lekar och det livslånga lärandet (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 
207). Förskolläraren ska ansvara för stöd och stimulans i barnens motoriska utveckling 
(Lpfö, 98/2010, s. 10). I detta arbete studeras de grovmotoriska grundrörelserna gällande 
barns rörelse i förskolan. 

Syfte	  

Syftet är att skapa en produkt för förskolan som integrerar IKT och rörelse. Genom 
produktens utformning blir teknik en ingång till rörelse, ett sätt att skapa rörelseglädje. 
Produkten ska bli ett lättillgängligt bidrag till det pedagogiska arbetet med rörelse och 
IKT i förskolan. 

Begreppsgenomgång	  

Här förtydligas de olika begrepp som använts genomgående i hela arbetet. 

Vad	  är	  en	  QR-‐kod?	  

QR-kod betyder quick response, ”snabbt svar”. Koden är tvådimensionell och bildar delar 
i en kvadrat. För att läsa av koden behövs en smartphone eller en lärplatta/Ipad. Koden 
scannas av med hjälp av mobilkameran och informationen visas då i klartext. QR-koden 
har många användningsområden och några exempel är annonser, skyltar, flygbiljetter, 
hemsidor och förpackningar (Nationalencyklopedin, 2015). 

  

Lärplatta/Ipad	  

Allmänt känt kallas lärplattan även för padda, pekplatta, surfplatta eller Ipad. En lärplatta 
är en platt liten dator med tryckkänslig skäm och andra avancerade funktioner 
(Nationalencyklopedin, 2010). 

IKT	  

Förkortningen IKT står för information, kommunikation och teknik. På senare tid har 
vissa förskolor specialiserat sig på att inspirera, handleda och utveckla användningen av 
digitala möjligheter i undervisningen och att förbereda barnen för en mer digital värld 
(Sollentuna Kommun, 2011). 

Omvärldsanalys	  –	  IKT	  

I omvärldsanalysen om IKT presenteras forskning och studier kring hur barn använder 
IKT idag. 
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Användningen	  av	  IKT	  bland	  barn	  

Teknikanvändningen bland barn har ökat kraftigt de senaste åren. Statistik visar hur 
utbredd tillgången och användningen är idag. Hos barn 0-1 år har 56 % tillgång till en 
lärpatta i hemmet, medan motsvarande andel av barn 2-4 år är 79 %. Hos barn 5-8 år har 
hela 84 % tillgång till en lärplatta i hemmet (Statens medieråd, 2015, s. 10). Smartphones 
har nästan helt ersatt den traditionella telefonen, och barnens förfogande av lärplattor har 
mångdubblats sedan 2012. Lärplattan möjliggör för allt yngre barn att använda digitala 
medier. Andelen barn under två år som spelar digitala spel har nästan fyrdubblats på två 
år: från 7 % 2012 till 26% 2014 (Statens medieråd, 2015, s. 4). 
Användningen av IKT skiljer sig åt bland olika förskolor/skolor, hur de arbetar med 
lärplattor och IKT varierar. I Holland finns en skola som har kommit långt i arbetet med 
IKT. Där har alla barn blivit tilldelade en varsin lärplatta och all undervisning sker via 
den. Undervisningen finns i specialdesignade appar och digitala böcker som barnen själva 
kan välja när de vill arbeta med olika projekt (Evers, 2013). Andra skolor arbetar i mer 
avskalad form. I exempelvis Nacka Kommun arbetar de med QR-koder för att skapa 
spänning. Barnen upplevde att den fyrkantiga koden såg ut som en skattkarta. Det är 
något hemligt som är svårt att utläsa och kan uppfattas som ett hemligt språk. Med hjälp 
av lärplattan kan barnen ta reda på vad som döljer sig bakom QR-koden (Nacka 
Kommun, 2015). 
I Lärarnas tidning, beskrivs hur fyra förskollärare arbetar med QR-koder. I en barngrupp 
med 4-5 åringar arbetade de med mönster och genom det så upptäckte barnen QR-kodens 
mönster. Koden skapar spänning eftersom det är oklart vad som gömmer sig där bakom. 
Barnen hittar koder överallt och med hjälp av lärplattan kan de se vad de betyder. QR-
koden används även till dokumentation genom att det i barnens portfolio till exempel 
finns en QR-kod som innehåller en barnintervju. Barnen kan även berätta om sin 
favoritbok eller skapa en egen berättelse. Effekten av att arbeta med QR-kod bidrar även 
till att vårdnadshavarna blir nyfikna på koderna. Samarbetet mellan hem och förskola 
leder till att arbetet i verksamheten utvecklas samt att kommunikationen sker på ett annat 
sätt med hjälp av informationstekniken (Lärarnas Nyheter, 2011). 
Sollentuna Kommun arbetar mycket med QR-koder i sin verksamhet. De skriver bland 
annat på sin webbplats, att barn växer upp i en IT-anpassad miljö. De vill att barnen ska 
få prova på och bli nyfikna på teknik. Med hjälp av QR-koder integreras flera 
ämnesområden där barnen tränar; turtagning, samarbete, språk, matematik och rörelse. 
Att arbeta med QR-koder passar alla åldrar, varvid koderna bör anpassas till barnens nivå 
och intresse (Sollentuna Kommun, 2011). 

Omvärldsanalys	  –	  Rörelse	  och	  aktivitet	  

I detta avsnitt beskrivs några verktyg för rörelse som finns tillgängliga i förskolan idag; 
Mini-Röris, Bamsegympa, "lådan med aktivitetskort" och Utbildningsradions 
rörelsesånger. Här beskrivs även Bunkefloprojektet och MUGI som på olika sätt handlar 
om barn och rörelse. 

MUGI	  

MUGI var från början ett observationsverktyg som introducerades 1990 av Ingegärd 
Ericsson. Hon erbjuder föreläsningar och studiedagar om motorisk utveckling och träning 



8 
 

i teori och praktik. Syftet är att genom forskning bidra till ökad kunskap om relationer 
mellan motorik, självkänsla och lärande (Ericsson, 2015). Idag är MUGI ett 
träningsverktyg som används till elever som behöver specialundervisning gällande 
motorik-, preceptions- och koncentrationssvårigheter. 16 olika övningar, med fokus på de 
grovmotoriska färdigheterna, balans och koordinationsförmåga, utgör ett 
observationsschema. Övningarna riktar sig till elever som behöver extra motorisk träning 
för att förbättra och automatisera de grovmotoriska grundrörelserna (Ericsson, 2007, s. 
112-117). MUGI kan användas vid skolstart som ett hjälpmedel för motoriska 
observationer. Utvärderingen av MUGI visar att 60 minuter extra motorisk stimulering i 
veckan gav positiva effekter för barnens grovmotorik, finmotorik och perception i 
förskolan. Det gav även bättre förmåga att minnas detaljer (Ericsson, 2005, s. 16). 

Bunkefloprojektet	  

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 på Ängslättaskolan i Bunkeflostrand som ett 
samarbetsprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning (Bunkeflomodellen, 2005). 
När projektet startade infördes daglig fysisk aktivitet i årskurs 1 och 2, idag har alla barn 
upp till årskurs 7 fysisk aktivitet varje dag. Utökningen av fysiska aktiviteter 
genomfördes av idrottsledare från olika föreningar samt pedagoger på skolan. Spontan 
lek och promenader är lika betydelsefulla som andra rörelseaktiviteter, det är viktigt att 
barnen är motiverade och får känna rörelseglädje. Syftet med aktiviteterna är att barnen 
ska få ett starkare skelett, förbättrad motorik och goda vanor som främjar en hälsosam 
livsstil. Målet med projektet är även att stärka barnens sociala förmåga, självförtroende 
samt koncentrationsförmåga. Vid skolstart varje höst genomför skolans idrottslärare i 
samarbete med skolsköterska och elevernas lärare motorikobservationer på eleverna som 
börjar årskurs 1. Syftet med observationerna är att uppmärksamma och fånga upp elever 
med otränad motorik och ge dem individanpassad motorikträning en gång i veckan i 
mindre grupper (Bunkeflomodellen, 2005). 
För att genomföra Bunkefloprojektet användes MUGI-observationsschema som underlag. 
Ängslättskolan som deltog i studien var den första skolan som erbjöd fysisk aktivitet 
varje dag och som tillgodoser extra motorisk träning för de barn som är i behov av det 
(Ericsson, 2007, s. 112-117). 

Mini-‐Röris	  och	  Bamsegympa	  

Friskis&Svettis skapade rörelseverktyget Mini-Röris, 2006, som är riktat till barn i åldern 
3-6 år. Detta då rörelseverktyg Röris, som kom 2003 och var riktat till äldre barn, visat 
sig leda till gladare och piggare barn. Programmet för Mini-Röris är cirka 20 minuter och 
barnen tränar motorik, kroppsmedvetenhet och avslappning/avspänning. Rörelserna, som 
sker till inspelade instruktioner och musik, utmanar barnen genom olika rörelseaktiviteter 
som till exempel styrka, kondition, rörlighet, koordination och balans. Rörelseverktyget 
går att anpassa till barn som är i behov av särskilt stöd, till exempel genom att 
pedagogerna använder en version av Mini-Röris med enbart musik och då kan anpassa 
rörelserna till barnen (Friskis&Svettis, 2015). 
Bamsegympan är uppbyggt på ett liknande sätt som Mini-Röris. Gympan leder till att de 
minsta barnen på ett roligt sätt kan träna sin motorik allsidigt. Barnen får använda sin 
kropp och prova på olika sätt att röra sig. Gympan innefattar rörelser som; att rulla, åla, 
krypa och göra kullerbyttor. I Bamsegympan får barnen röra på sig till Bamsemusik och 
även möta andra Bamsekaraktärer som till exempel Vargen, Farmor, Lille-Skutt och 
Skalman. Bamsegympan är uppdelad i tre delar; uppvärmning, kondition och 
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avslappning. Det är en berättarröst som vägleder barnen genom hela programmet och det 
tar cirka 20 minuter att genomföra (Gymnastikförbundet, 2015). 

Lådan	  med	  aktivitetskort	  

Lådan med aktivitetskort skapades 1989. Det är en låda innehållande kort med bilder som 
föreställer olika rörelseaktiviteter. Tanken är att barnen väljer ett kort och utför den 
rörelse/aktivitet som bilden visar. Barnet kan behöva hjälp av en vuxen, eller läskunnigt 
barn, som kan berätta vad det står på aktivitetskortet då bilden kan vara svår att tyda och 
därmed inte framgår hur rörelsen ska ske. Korten är uppdelade i olika färger; röd – 
ärtpåseövningar, blå – bollövningar, gul – hopprepsövningar, grön – rockringsövningar 
och vit – blandade övningar utan redskap. Till respektive färg finns ett protokoll och på 
varje kort står det hur många gånger övningarna är tänkt att utföras (Förlagshuset Gothia, 
1989). 

UR	  

UR, Utbildningsradion, erbjuder rörelsesånger för förskolan. Varje enskilt program är 
kopplat till en specifik rörelse, som följer barnens naturliga motoriska utveckling. 
Sångerna handlar om olika figurer, som till exempel Ålen Åke. Rörelsesångerna handlar 
om rörelserna åla, krypa, gå, flyg, snurra, stå på ett ben och bolla. Varje program är cirka 
3-4 minuter långt. Sångerna i UR:s Sprattelradio har rörelsepedagogik som tema och 
riktar sig till barn i förskolan (Utbildningsradion, 2006). 

Tidigare	  forskning	  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som belyser och diskuterar vad motorik och 
motorisk koordinationsstörning är samt hur rörelse gynnar barn i förskolan. Därefter 
behandlas Childrens Activity Rating Scale, CARS, som handlar om barns fysiska 
aktivitet. En sammanfattning binder sedan samman artiklarna. 

Vad	  är	  motorik	  

Redan när barnet är ett foster börjar rörelseutvecklingen och pågår fram till cirka 16-års 
ålder. Redan vid födseln har nervcellerna tagit plats i nervsystemet. För att kroppen ska 
utföra en rörelse går en signal via nervsystemet till hjärnan som skickar signalerna vidare 
till musklerna och kroppen kan röra sig (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 
98). Motorik har med rörelse att göra, det vill säga samspelet mellan hjärna, nervsystem 
och muskler. Ytterligare faktorer som inverkar på rörelse är rätt näringstillförsel, 
tillräckligt med syre och hög motivation i ett socialt sammanhang (Osnes, Skaug & Eid 
Kaarby, 2012, s. 97-98). Till de grovmotoriska rörelserna räknas åla, krypa, rulla, gå, 
springa, klättra och hoppa. Grovmotoriken utvecklar sig från grovt koordinerade till fint 
koordinerade rörelser allt eftersom barnet behärskar varje enskild rörelse och 
kombination av rörelserna (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s. 31-32). 

Motorisk	  koordinationsstörning	  och	  andra	  problem	  

Motoriska problem handlar om att ett barn inte klarar av rörelser som hen vill utföra. 
Detta kan bero på olika orsaker, dels kan det vara biologiska skador och dels 
neurologiska skador och problem till exempel cerebral pares eller paralysi (frånvaro av 
rörelser). Typiska motoriska problem som barnet kan ha är att rörelserna är fumliga eller 
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icke funktionella (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 101). Förskollärarens roll i detta 
är att observera och uppmärksamma barnens utveckling och lärande. Detta gäller inom 
alla utvecklingsområden, exempelvis den motoriska, sociala, kognitiva, emotionella, 
språkliga och den psykiska utvecklingen hos barnen. Förskolläraren bör uppmärksamma 
alla barns rörelseinlärning och sträva efter att ha en observerande blick för hur barnen rör 
sig när de leker med kompisar och för sig själva (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 
118-119). 

Motorisk koordinationsstörning är ett tillstånd som drabbar ungefär 8 % pojkar och 2 % 
flickor. Det är troligt att det finns ett samband mellan barn med ADHD, autismspektrum 
eller SLI/utvecklingsstörning och koordinationsstörning. Symptomen för 
koordinationsstörning är till exempel grovmotorisk klumpighet, balansproblem och dålig 
finmotorik. Oftast uppmärksammas symptomen om barnet har svårt att lära sig cykla, åka 
skidor/skridskor, delta i lagidrotter eller i skolidrott. Studier som Barn- och 
ungdomspsykiatri, GNC, har genomfört visar att barn med motorisk 
koordinationsstörning bör få hjälp till behandling/träning i syfte att förbättra sin 
grovmotorik, muskelstyrka och kondition. Genom att förbättra de motoriska 
koordinationsstörningsymptomen kan det hjälpa till att lindra ångest och depression. Idag 
är motorisk koordinationsstörning ett av det mest förbisedda problemen och när det 
upptäckts är det viktigt att barnet får hjälp med träning (Gillberg, 2014). 

Rörelse	  gynnar	  barnen	  i	  förskolan	  

Enligt artikeln Mer tid för rörelse i förskolan, publicerad i Lärarnas Nyheter, gynnar det 
barnen att träna grovmotoriken och att röra på sig för att det främjar; inlärningen, 
koncentrationen, självförtroendet samt självbilden (Lärarnas Nyheter, 2011). Ingegärd 
Ericsson, doktor i pedagogik och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, har 
forskat om vilken betydelse motoriken har för koncentrationsförmågan och inlärningen. 
Hon menar att bättre grovmotorik ger bättre detaljminne, finmotorik och dessutom finns 
en betydelsefull koppling mellan rörelse och inlärning av matematik och språk. Hennes 
doktorsavhandling är en studie om elever i årskurs 1-3 och resultatet visade att de barn 
som fick mer motorisk träning fick bättre resultat på de diagnostiska proven i skolan. För 
förskolan är det viktigt att barnen får träna grovmotoriskt och helst regelbundet en stund 
varje dag. Aktiviteterna ska främja barnens rörelseglädje och rörelsemönster. 
Förskolläraren kan behöva anstränga sig för att få med alla barn i rörelselekarna. 
Idrottslärare i skolan har påpekat att många barn saknar grovmotorikens ABC, det vill 
säga att de har svårt med rörelserna åla, balansera, rulla och rotera (Lärarnas Nyheter, 
2011). 

Rae Pica, 2011, lyfter i sin artikel att förskollärare behöver berätta för barnen om varför 
fysisk aktivitet och hälsa är bra för kroppen. Dessutom behöver de erbjuda fysisk aktivitet 
som gynnar grundläggande motoriska färdigheter eftersom det är grunden till mer 
komplexa rörelser senare i livet. I förskolan är det bra att lyfta fram och benämna vad 
kroppens olika delar heter, som exempelvis armbåge och axlar. För de barn som inte 
behärskar rörelserna så bra är det extra viktigt att de blir positivt uppmuntrade och har 
roligt medan de utvecklar sina motoriska färdigheter. En dans, en rörelsebana eller 
rörelselekar som anspelar på barnens intressen, så som känguruhopp och kaninskutt, kan 
förbättra barnens kroppskontroll på ett lustfyllt sätt som också skapar rörelseglädje hos 
barnet (s. 56-57). 

Barn behöver röra på sig varje dag, rekommendationen är 60 minuter varierad fysisk 
aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2015). CARS, Children’s Activety Rating Scale, är ett 



11 
 

verktyg som kan användas för att mäta fysisk aktivitet. Resultat av nya mätningar har 
visat att den fysiska aktiviteten på undersökta förskolor är otillräcklig. En faktor som 
vekar ha betydelse för mängden fysisk aktivitet i förskolan är förskolegårdens 
utformning. Den gård som bedömdes stimulera till lek gav bäst resultat i studien, men 
resultatet kom inte upp i rekommenderad mängd fysisk aktivitet (Pagels & Raustorp, 
2013, s. 510-516). 

Sammanfattning	  

Tidigare forskning belyser vikten av att barn bör utveckla sina grovmotoriska rörelser. 
Motoriken har stor betydelse för koncentrationsförmågan och inlärningen hos barn, och 
de grovmotoriska rörelserna ska vara roliga att utföra under tiden som aktiviteten pågår. 
Stor vikt bör läggas vid att aktiviteterna ska främja rörelseglädjen, eftersom rörelse är bra 
för barn då det gynnar och leder till ett utvecklat lärande i andra ämnen. Idag påpekar 
idrottslärare att många barn saknar grovmotorikens ABC. Förskolan behöver arbeta för 
att dagsbehovet av fysiskaktivitet blir tillgodosedd och att medvetet främja rörelse. Det är 
viktigt att värna om hälsan och att leka fram motorik och rörelse. Att dagsbehovet av 
fysiska aktiviteter inte blir tillgodosedda i förskolan är oroväckande.  

Produktutveckling	  

Innan vi började skapa vår produkt gjorde vi en omvärldsanalys, analysen gav oss vissa 
riktlinjer. Vi har haft ett nära samarbete med barn och pedagoger på en förskola, tagit 
hjälp av barn i vår umgängeskrets för att skapa filmklippen samt fått tips och idéer av en 
webbredaktör för utformning av hemsidan.  

Idé	  

Vår idé var att göra ett rörelseuppdragsläromedel för barn i förskolan. Vi har kopplat ihop 
rörelse, IKT och QR-koder samt samlat rörelseuppdragen på en hemsida. 

Målgrupper	  

Vår produkt har utvecklats för barn i förskolan. Målsättningen har varit att anpassa 
produkten till barn. Hemsidan är riktad till pedagoger och vuxna. 

Avgränsning	  

Från början var tanken att skapa en resursbank, med rörelseuppdrag för förskolan och alla 
uppdrag skulle finnas tillgängliga på hemsidan. Från början var innehållet tänkt att bestå 
av grovmotoriska färdigheter, lekar, tips till pedagoger och vuxna. Inför processen att ta 
fram en prototyp behövdes en del val göras. Dessa grundades på hur produkten skulle 
kunna användas, för vem och varför den behövdes, men också hur omfattande hemsidan 
skulle vara och vilka rörelseuppdrag vi skulle fokusera på och använda oss av. Vi insåg 
att vi inte hade möjlighet att göra ett så stort och brett arbete som vi önskat göra från 
början. Då en avgränsning var nödvändig valde vi att göra ett hjälpmedel innehållande 
rörelseuppdrag för barn i förskolan. Vi valde att göra en nerskalad hemsida riktad till 
pedagoger och vuxna med information om rörelse och färdiga rörelseuppdrag kopplade 
till QR-koder. 
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Hemsidan	  

Vi tog kontakt med en webbredaktör som gav oss information och riktlinjer för att skapa 
en användarvänlig webbsida. Detta ledde till en prototyp av webbplatsen (se Bilaga 3). 
Dataprogrammet Weebly använde vi för att göra hemsidan. Vi valde Weebly för att den 
är användarvänlig och avgiftsfri. Vi valde att inte låta användarna av webbplatsen 
påverka vår design och uppbyggnad för att vi ville hålla oss till hur webbsidor är 
uppbyggda och ser ut i allmänhet. Detta skulle hjälpa till att göra webbsidan enklare att 
förstå. QR-koderna skulle vara enkla att byta ut och det fungerade bra med Weeblys 
funktioner. Det var också enkelt att uppdatera hemsidans texter. På hemsidan finner 
användaren QR-kodsuppdragen, information om rörelse samt tips och länkar till andra 
hemsidor som belyser ämnet. Bilderna till hemsidan har vi fotograferat själva, förutom 
två bilder som vi hämtat från Flickr, dessa bilder är godkända att använda. 

Rörelseuppdragen	  

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om 
sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö, 98/2010, s. 10). Den belyser också att det är viktigt 
att barn får vara nyfikna och att de får utforska sin omvärld (Lpfö 98/2010, s. 9). Den 
beskriver att verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, som till exempelvis 
lärplattor på förskolor, eftersom det är någonting barnen möter i sin omvärld. Det framgår 
också att barn ska inspireras till att utforska och få en möjlighet till att hitta ny kunskap. 
Denna kunskap beskrivs i läroplanen som en färdighet, förståelse och ett samspel med 
andra (Palmer, 2012, s. 24). 

Det är viktigt att barn får sina grundläggande rörelser automatiserade, så att det fungerar 
både som en resurs och inkörsport för att delta i olika typer av lek (Jagtøien, Hansen & 
Annerstedt, 2002, s. 207). När barn får använda sin nyfikenhet, fantasi och kreativitet är 
rörelseglädjen som bäst. Genom rörelseglädje utvecklas en trygghet och barnen blir staka 
i sig själva (Klinta, 2012, s. 12-13).  
Den fysiska miljön har stor inverkan på barns rörelse och aktivitetsmöjligheter därför är 
det bra att placera rörelseuppdragen vid lämpliga platser (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 
2012, s. 46-47). Uppdragen som vi valde att fokusera på var följande: åla, krypa, gå, 
springa, rulla, snurra runt, hoppa och landa, kasta och fånga och balansera. Dessa 
uppdrag valdes bland annat eftersom det är rörelser som behövs i vardagen och för att 
förbereda barnen på det som kommer i ämnet idrott och hälsa i grundskolan (Lgr, 2011, s. 
52). 

Vår produkt var tänkt att kunna användas som ett komplement till de befintliga 
rörelseaktiviteter som finns på förskolor. Vi har integrerat rörelse och IKT i hopp om att 
väcka ett intresse hos barnen. Metoden som använts för att skapa filmklippen är 
instruktionsmetoden, då uppdraget preciserats och utförs på ett korrekt sätt, för att styra 
barnen mot de önskade uppdraget. Filmklippen visar ett barn som utövar och berättar om 
rörelseuppdraget som ska utföras. De har redigerats i Imovie och har sedan laddats upp 
olistat på Youtube, varifrån länken kopplats till en QR-kod. För att se uppdraget behövs 
en lärplatta med QR-kodsläsare och då visas rörelseuppdragsfilmen. Rörelseuppdragen 
valde vi att filma tillsammans med barn och de barnen hjälpte oss att utföra uppdragen på 
ett korrekt sätt, samt berätta om uppdraget och välja musik till filmklippet. Barn och 
vårdnadshavare har godkänt sin medverkan i studien och fått information om vad det 
innebär (Se bilaga 3). 
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Rörelseuppdragen bygger på grundläggande rörelser. Syftet med de olika rörelserna 
beskrivs nedan.  

Varför	  åla?	  

Åla är bra för att det har en värdefull inverkan på rörelser i sidled och rörelser i 
ryggraden, samt hämning av eventuella reflexrester. Genom att åla får man olika slags 
erfarenheter som är knutna till det taktila och kinestetiska sinnessystemet. Ålning har en 
positiv inverkan på arbetet med det diagonala rörelsemönstret i gång och löpning. Det 
finns olika sätt att åla på, ett sätt kan vara att åla två och två som en slingrande orm, då 
ligger båda barnen på mage och de ena barnet håller i fötterna på det andra barnet och 
tillsammans ålar de sig framåt (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 207). 

Varför	  krypa?	  

Krypa är viktigt för att utveckla och konsolidera det diagonala rörelsemönstret. 
Rörelserna påverkar samordningen av böj och sträck muskulaturen samt balansen som 
hör ihop med det vestibulära, taktila och kinestetiska sinnessystemet. Krypa kan barnet 
göra på olika sätt. Ett sätt kan vara att barnen är hundar som sniffar och lyfter på foten för 
att kissa. Ett annat sätt kan vara att barnen gestaltar olika sorters djur, som kan uppmuntra 
barnen till olika sätt att krypa på (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 208).  

Varför	  gå?	  

Att gå är en funktion som behöver vara helt automatiserad. Genom att träna på att gå och 
utveckla sin egna gåteknik hjälper det barnen att bli medvetna om sina rörelsemöjligheter. 
Gången har en positiv inverkan på koordinationen av böj och sträckfunktionerna och 
balansen. Gången är bra på många vis, den integrerar synen och hörseln och då används 
de vestibulära och kinestetiska sinnena. Exempel på gång kan vara att gå på samma ställe, 
i olika terräng, gå två och två. De kan också hitta på olika sätt att gå på och sedan härma 
varandra (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 210). 

Varför	  springa?	  

Springa är en vidareutveckling av att gå. När barn springer utvecklar de böj och 
sträckmusklerna i benen och det krävs balans för att springa. Olika sätt och ställen att 
springa på kan vara att springa ute på gården, leka olika sorters lekar till exempel Kom 
alla mina kycklingar. Barnen kan träna på att springa på olika sätt snabbt tungt, lätt och 
långsamt (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 211). 

Varför	  rulla	  och	  snurra	  runt?	  

Rulla och snurra runt är bra för att träna förmågan att orientera sig i ett rum samtidigt som 
barnet rör på sig.  Att rulla och snurra är viktigt för balansförmågan. Att göra olika sorters 
rörelser stimulerar de olika sinnena i kroppen, exempelvis att rulla och snurra ger stor 
erfarenhet för det vestibulära, taktila och kinestetiska sinnet. Att rulla och snurra kräver 
mycket plats, det kan vara bra att välja en plats med mycket yta. Exempel på olika 
rullningar kan vara att stå med fötterna isär och böja sig ner och sedan att titta på 
någon/något mellan sina egna ben. Vidare kan man snurra runt sin egen mittlinje och 
sedan stå still utan att vingla. Utomhus kan barnen rulla på många olika sätt till exempel 
att göra kullerbytta i en snödriva eller rulla på sidan nerför en backe (Jagtøien, Hansen & 
Annerstedt, 2002, s. 208). 
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Varför	  hoppa	  och	  landa?	  

Det finns många olika sätt att hoppa på. Barnen kan ta sats med båda fötterna eller med 
en fot, med fart och utan fart. Att hoppa bidrar till att utveckla förmågan att dämpa en stöt 
genom att böja fot-, knä-, och höftleder, samt böj- och sträckmuskulaturen.  Hoppa och 
landa kan exempelvis barnen göra genom att hoppa jämfota, hoppa på ett ben, stå på en 
plint och sedan hoppa ner ifrån den eller hoppa ifrån en sten (Jagtøien, Hansen & 
Annerstedt, 2002, s 211-212). 

Varför	  kasta	  och	  fånga?	  

Kasta och fånga ett föremål är utvecklande för att öva öga- och handkoordination. Olika 
sorters kastredskap inspirerar till olika aktiviteter. För att kasta iväg ett föremål krävs det 
styrka i armarna och snärt i handleder och fingrar. Att fånga ett föremål kräver att 
kroppen kan stabiliseras och samtidigt ge efter i förhållande till att ta emot ett föremål. 
Exempelvis kan det vara att gå och kasta till varandra, springa och kasta till varandra, 
kasta över- och underarmskast, samt kasta och fånga till varandra två och två eller flera 
och viktigt att tänka på är att båda kastar så att båda deltagarna lyckas med uppgiften 
(Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 213). 

Varför	  balans?	  

För att träna upp balansen kan barnet exempelvis sitta eller stå på en balansbräda och 
gunga framåt, bakåt och i sidled. Övningar som barnet kan göra för att öva på 
ögonfixeringen kan till exempel vara att gå genom ett rum och fixera blicken på en punk 
på väggen. Övriga övningar som tränar de vestibulära sinnet kan vara att snurra så fort de 
kan, åka kana, stå på ett ben och hoppa på ett ben. Att gå balansgång handlar om att 
kunna sätta fötterna framför varandra på en rak linje med tårna rakt fram. Det är en konst 
att gå balansgång, det handlar om att korsa kroppens egen mittlinje som måste vara väl 
utvecklad. När ett barn ska gå balansgång handlar det om fötterna, benen och armarna är 
också till stor hjälp, armarna hjälper till och gör rörelserna mer stabil. Det är en fördel om 
ögonen tittar rakt fram, om blicken flackar kan balansen bli instabil (Eriksson, 2008, s. 
23-24). 
 

Arbetsfördelning	  

Under arbetetsprocessen har vi kontinuerligt arbetat tillsammans. Vi har skrivit om vår 
produkt, omvärldsanalys, begreppsgenomgång, sammanfattning av tidigare forskning, 
produktutvecklingen, genomförandeprocessen, referenslista, intervju med förskolan, 
skapat bilagorna, skapat QR-koderna och filmklippen tillsammans. Sofia: Syfte, MUGI, 
Bunkefloprojektet, Mini-Röris, Bamsegympa, lådan med aktivitetskort, UR, Rörelse 
gynnar barnen i förskolan och redigering av filmklippen. Erika: koncept, vad är motorik?, 
motorisk koordinationsstörning och andra problem.  

Genomförandeprocessen	  

I detta avsnitt beskriver vi hur vår produkt togs emot på förskolan, om vilka förslag på 
förbättringar vi fick samt hur vi kan vidareutveckla vår produkt.  
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Mötet	  med	  verksamheten	  

Under genomförandeprocessen har vi besökt vår samarbetsförskola vid flera tillfällen. 
Förskolan som vi besökte är en kommunal förskola med cirka 60 barn i åldrarna 1-5 år. 
Barnen som var med i produktprocessen var 4-5 år. Förskolan är centralt belägen i ett 
mindre samhälle i Mellansverige. 
Vi har under arbetsprocessen varit noga med att förhålla oss till Vetenskapsrådets 
forsknings etiska principer. Dessa fyra allmänna huvudkrav är följande informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 6). 
De etiska aspekterna av studien ingriper ett samtycke från dem man ska intervjua, 
observera eller hämta material ifrån. Det är också viktigt att komma överens med 
personen man har kontakt med om hur och vad materialet ska användas till. När allt detta 
är överenskommit måste intervjuaren hålla sig till det som är bestämt (Bell, 2006, s. 54-
55). Medverkande i studien har blivit informerade om studiens syfte och vad deras 
medverkan innebär. Barnens vårdnadshavare har lämnat skriftliga medgivanden om deras 
barns medverkan i denna studie (se bilaga 2).  
Barnen som vi provade vår produkt på var vana användare av lärplatta och QR-koder. Vi 
placerade QR-koderna runt om på förskolans gård och vi valde att placera uppdragen 
strategiskt utifrån rörelseuppdraget. 

Pedagogernas	  synpunkter	  på	  produkten	  

Vi intervjuade/samtalade med några pedagoger på den undersökta förskolan. Vi fick bra 
respons på produkten. Spännande, roligt och påhittigt att göra uppdrag med hjälp av QR-
koder. De gillade vårt koncept med en hemsida med färdiga rörelseuppdrag för att kunna 
använda i verksamheten och att det finns färdiga QR-koder att ladda ner. Eftersom det 
kan ta tid att skapa egna uppdrag är det fantastiskt att det finns en färdigplanerad produkt 
på en hemsida, tyckte de. 

Barnens	  synpunkter	  och	  förslag	  på	  förbättringar	  av	  produkten	  

Vi gjorde ett återbesök på förskolan för att ta reda på hur barnen upplevde QR-
kodsuppdragen. Synpunkterna inhämtades genom intervjuer med barnen. Vi valde att 
intervjua barnen en och en och använde oss av en fokuserad intervjumetod. Anledningen 
till att vi använde enskilda intervjuer är att intervjupersoner annars kan påverkas av 
varandra och att alla inte blir hörda på samma sätt (Bell, 2011, s. 164). Under intervjuerna 
fokuserade vi på att hålla oss till ämnet utan förutbestämda frågor. Barnen fick berätta 
fritt kring sina upplevelser utifrån de olika uppdragen. Som intervjuare ställde vi 
följdfrågor för att barnen skulle berätta mer. Denna form av intervju passar för att fånga 
in uppfattningar om ett ämne (Bell, 2011, s. 162). Vi pratade om vad vi hade gjort sist 
och barnen gav förslag på hur rörelseuppdragen kan förbättras. Barnen gav många idéer 
på hur vi kan utveckla och förbättra rörelseuppdragen. Vi fick förslag på att göra uppdrag 
med olika kull-lekar, till exempel; kurragömma kull, sjukhuset, bulldog och skölden. Ett 
annat förslag var att skapa en QR-kod som är länkad till musik och i det uppdraget skulle 
alla dansa. Ett barn önskade ett tomt uppdrag där barnen får välja vad som ska göras, ett 
annat ville ha gömda QR-koder. Några ville ha svårare uppgifter, exempelvis uppdelat i 
kategorier som lätt, medel och svår. Barnen poängterade att det är viktigt med turtagning 
och att alla ska få scanna in QR-koden. Barnens intresse för att tillverka egna QR-koder 
väcktes. Vi har sammanställt och skrivit upp barnens tankar i form av en tankekarta. 
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Avslutande	  reflektion	  

Syftet med detta arbete var att skapa en produkt som kombinerade IKT med motorisk 
träning. Arbetsprocessen har varit lärorik både när det gäller motorisk träning med barn 
och IKT-användning. Vi har lärt oss att göra QR-koder, fått kunskaper om hur man 
bygger en hemsida och hur man redigerar filmer i Imovie. Erfarenheterna och 
kunskaperna som vi fått kring barn och motorisk träning är att barn tycker det är roligt att 
jobba med kroppen. Kroppsspråket är det mest utvecklade språket hos många barn i 
förskoleåldern och därför är det så viktigt att träna kroppen motoriskt så att barnet kan 
använda den för att uttrycka sig. Förutom att motorisk träning främjar barns inlärning 
inom andra områden och har en hälsofrämjande inverkan har den motoriska träningen 
även ett egenvärde. Detta har vi sett hos barnen genom att de visat rörelseglädje och 
spontant samarbete. 
Läroplanen för förskolan skriver både om IKT och motorik. Förskolan skall sträva efter 
att barnen utvecklar en förståelse för omvärlden. Förskolans grundtanke är utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära. Det lustfyllda lärandet ska stärka barnets intresse för att lära 
och inta nya kunskaper. Ett av förskolans strävans mål är att varje barn utvecklar intresse 
för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala 
om dessa (Lpfö, 98/2010, s. 9-10). Verksamheten ska genomföras för att utmana barnets 
lärande och utveckling, sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om 
sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö, 98/2010, s. 9-10). Barnen ska enligt läroplanen, ha 
inflytande i det pågående arbetet och vid avslutat arbete. Undervisningen i förskolan bör 
anspela på barnens intressen. Forskning kring barns användande av lärplattor har sedan 
2012 mångdubblats. Lärplattan möjliggör för de yngre barnen att använda digitala 
medier. QR-koderna bidrar till att barnen blir nyfikna på teknik, de kan dessutom 
anpassas till barnens intressen eller tema i undervisningen. 

Vi ville kombinera IKT och rörelse för att förena nytta med nöje. Forskningen visar att 
teknikanvändningen ökat bland dagens fyraåringar. De negativa effekterna är att det 
många gånger leder till mindre rörelse och ökat stillasittande bland barnen. Vi såg 
möjligheten att kombinera den nya tekniken med rörelse och valde att skapa en produkt 
som integrerar rörelse och IKT. De material som redan finns som rörelsekort, Mini-Röris 
och Bamsegympa involverar inte IKT. Flera fördelar med vår produkt är att den är hållbar 
i ett längre perspektiv för den kan enkelt förändras. Utvecklingsmöjligheterna är stora då 
detta kan användas inom alla områden på en förskola. De enda som krävs är en lärplatta. 
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QR-koder finns tillgängliga på hemsidan. Det är även möjligt för förskolor att enkelt göra 
egna koder och spara för att sedan ha en stor QR-kodsbank att använda. 
Om vi hade haft mera tid hade vi gärna utvecklat produkten och hemsidan. Barnen kom 
med många idéer som skulle kunna förverkligas. Nu finns en användarvänlig hemsida 
som det är möjligt att bygga vidare på. Hemsidan hade även kunnat fungera som ett 
diskussionsforum och mötesplats för lärare och de hade kunnat delge tips och förslag till 
nya rörelseutmaningar för barnen. Den hade kunnat innehålla forskning och information 
inom området. Vi tycker att vår produkt uppfyller sitt syfte och kan främja rörelse i 
förskolan på ett roligt och inspirerande sätt. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  	  
Intervjufrågor	  till	  pedagoger	  	  

 
• Hur arbetar ni med rörelse? 
• Hur arbetar ni med Ipads? 
• Skapar ni QR-koder tillsammans med barnen? 
• Använder ni er av Bamsegympa eller Mini Röris? 
• Hur ofta arbetar ni med rörelse? 
• Hur ofta har ni planerade rörelse aktiviteter? 
• Vilka rörelseaktiviteter brukar ni göra?  
• Är ni inomhus eller utomhus? 
• Anser du att vår produkt kan komplettera och inspirera till rörelse med 

grovmotoriska färdigheter? 
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Till vårdnadshavare  

Bilaga	  2	  
Medgivande	  till	  deltagande	  i	  en	  studie	  
Studien, som kommer att handla om elevers rörelse, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 
Studien utförs av Erika Östlund och Sofia Bergström som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att observeras 
och intervjuas i sin förskolemiljö, samt att rörelser som mitt barn gör kommer att analyseras. Jag har 
förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i 
studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 
utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 
inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och forskningsrelaterade 
verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
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Blanketten lämnas till förskolläraren  

Information om en studie av barnens rörelse. 

 
Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

Vårt arbete handlar om att skapa rörelseuppdrag med hjälp av QR-koder till barnen. Vi vill prova våra 
koder och se vad barnen tycker om dem och hjälpa oss att utveckla vår produkt.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att med hjälp av ditt/ert barn utforma vårt arbete med 
rörelseuppdrag. Vi kommer att samla in data genom att intervjua/observera och dokumentera barnens 
åsikter under den tid vi är på förskolan utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga 
aktiviteter.  

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlad data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer och seminarier) kommer 
alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 
presentationer av studiens resultat.  

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta och fråga om 
barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den medföljande blanketten och 
lämnas till personalen. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller 
vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden 
från berörd personal på förskolan. Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma dagar 
för datainsamling. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 
genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Studiens handledare: Joacim Andersson, Fil Dr, Universitetslektor i didaktik 

Email, joacim.andersson@edu.uu.se 

 

Uppsala den 24 mars 2015 

 

Sofia Bergström, sofia.bergstrom.9211@student.uu.se 

Tele, 070-3635330 

 

Erika Östlund, erika.ostlund.7215@student.uu.se  
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Bilaga	  3	  
Medgivande	  blankett	  till	  barn	  och	  vårdnadshavare	  för	  hemsida	  och	  filmklipp.	  	  
 

Studien kommer att handla om elevers rörelse, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 
Studien utförs av Erika Östlund och Sofia Bergström som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att vara med i 
arbetets produkt, berätta och utföra rörelseuppdrag samt vara med på hemsidans bilder och filmklipp. 
Rörelser som mitt barn gör kommer att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och 
jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 
utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Vårt arbete handlar om att skapa ett rörelseuppdragagsläromedel med hjälp av QR-koder till barnen i 
förskolan. Ert barn kommer att få utföra uppdragen tillsammans med oss och vara delaktig i att utforma en 
produkt för barn i förskolan.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att med hjälp av ditt/ert barn utforma vårt arbete med 
rörelseuppdrag. Vi kommer att samla in data genom att intervjua/observera och dokumentera och filma 
barnen. 

 

Uppsala den 24 mars 2015 

 

Sofia Bergström, sofia.bergstrom.9211@student.uu.se 

Tele, 070-3635330 

Erika Östlund, erika.ostlund.7215@student.uu.se  

 

Studiens handledare: Joacim Andersson, Fil Dr, Universitetslektor i didaktik 

Email, joacim.andersson@edu.uu.se 

 

Ort och datum      

 

Barnets namnteckning     

 

Vårdnadshavarnas namnteckning    
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Bilaga	  4	  
Prototyp	  hemsida	  
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Bilaga	  5	  
Länk	  till	  vår	  hemsida	  

http://erikaochsofia.weebly.com/ 
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Bilaga	  6	  
Hemsidan	  
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Bilaga	  7	  
QR-‐koderna	  


