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Abstract 
 

Syftet med vår studie, Scheduled movement in preschool- conditions and terms, är att få 

kunskap om vad som har hänt med planerad rörelse i förskolan. Förskolans 

förutsättningar och den fysiska miljön är två faktorer som spelar stor roll i hur mycket 

planerad rörelse får utrymme i förskolans verksamhet. Även de konsekvenser som 

minskad planerad rörelse kan få för barn i förskoleåldern framträder i vår studie.  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie, där vi intervjuat sex förskollärare som samtliga 

har arbetat i förskolan innan 1998 då förskolan fick en egen läroplan. Genom varje 

intervju har vi fått ta del av förskollärarnas syn och erfarenhet om planerad rörelse i 

förskolans verksamhet.  

 

Vårt teoretiska perspektiv utgår från Lindes (2012) tolkning av läroplansteori där tre 

olika arenor beskrivs.  

 

Studiens resultat visar på att planerad rörelse har förändrats i förskolan, det finns olika 

faktorer som bidrar till att den planerade rörelsen ser annorlunda ut idag än för några år 

sedan. Förskollärarna uttrycker att förutsättningarna har blivit sämre med större 

barngrupper, lägre personaltäthet samt mindre fri yta inne på förskolorna. Samtliga 

förskollärare understryker hur viktig den planerade rörelsen är för barn i förskoleåldern, 

men samtidigt visar resultatet att den planerade rörelsen inte får lika stort utrymme i 

verksamheten som den fick för några år sedan.  

 

 

 

 
Nyckelord: Planerad rörelse, fysisk miljö, förskolans läroplan, förskollärare.   
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1 Inledning 
Vi är i slutfasen av vår utbildning på Förskollärarprogrammet och under dessa fyra år har 

vi läst och lärt mycket om barns utveckling och lärande. Under vår utbildning har vi fått 

inblick i hur viktigt det är med rörelse för barns utveckling och lärande redan i 

förskoleåldern. Vår nyfikenhet har fått oss att fundera på vilket utrymme planerad rörelse 

får i dagens förskola. Ericsson (2005) hävdar att klyftan mellan aktiva och passiva barn 

ökar. Genom ett stort utbud av tv, film, dator, surfplatta och mobiltelefon, är vår 

upplevelse att i dagens samhälle är det många stillasittande aktiviteter som barn är 

delaktiga i. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att barn som får möjlighet till fysisk 

aktivitet får en bättre självuppfattning och deras rörelseerfarenheter utvecklas. Planerad 

rörelse har en betydande roll för barns förmåga att lära känna sin kropp och få uppleva 

rörelse. Barn får större möjlighet att utforska världen omkring sig och erövra nya 

erfarenheter. Genom vår studie vill vi få kunskap om vad sex förskollärare som vi har 

intervjuat, anser om begreppet planerad rörelse och vad som har hänt med planerad 

rörelse i förskolan. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om vad förskolläraren har för erfarenheter och 

upplevelser kring begreppet planerad rörelse samt hur planerad rörelse tar sig uttryck i 

förskolan. Med denna studie vill vi bidra till kunskap hur planerad rörelse i förskolan har 

förändrats och vilka förutsättningar som finns i förskolan idag. Studien framhåller även 

vikten av förskolans fysiska miljö när det gäller planerad rörelse i förskolan samt vad 

minskad planerad rörelse kan innebära för barn i förskoleåldern. 

 

2.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vad innebär planerad rörelse för förskolläraren i förskolan? 

 Hur påverkar förskolans fysiska miljö planerad rörelse? 

 Hur uppfattar förskolläraren att planerad rörelse kan påverka barn i förskolan? 
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3 Bakgrund 
I följande kapitel beskriver vi planerad rörelse utifrån olika aspekter som historiskt och 

förskolans läroplan. Varför vi anser planerad rörelse är intressant och hur vi kom fram till 

att skriva om ämnet. 

 

I studien användes begreppet planerad rörelse. Vår tolkning av begreppet står för en 

aktivitet som är planerad av förskolläraren och som har ett mål och syfte. Planerad rörelse 

kan innebära bland annat hinderbana och rörelselekar som barnen får möjlighet att delta 

i både inomhus och utomhus. Den litteratur som vi har läst använder oftast begreppet 

fysisk aktivitet. Förskollärarna som är intervjuade i studien använder sig av begreppen 

rörelse, gymnastik och planerad rörelse. 

Stora samhällsförändringar ägde rum i Sverige i slutet av 1800-talet och i början av 1900-

talet. Det krävdes annan fostran när jordbrukssamhället övergick till industrisamhälle. 

Under 1900-talets första decennier dominerade Fröbels pedagogik som inspirerats av 

bland annat Rousseau och Pestalozzi (Tallberg Broman 1995). Fröbels socialpedagogiska 

rörelse, även kallad barnträdgårdsrörelsen (Kindergarten), lyfte fram barnet som ett unikt 

väsen. Tanken med barnträdgårdsrörelsen var att barnets ”huvud, hand och hjärta” var 

engagerade och vikten av leken betonades. Fröbel såg leken som ett viktigt inslag i 

vardagen, den hade en central och integrerande roll som måste få ta tid och ges utrymme. 

Leken skulle vara fri men också ledas av den vuxna. Även naturupplevelser, sånglekar, 

rörelse och uppfostrande sysslor prioriterades (Tallberg Broman 1995). 

Systrarna Moberg var inspirerade av Fröbel och förde hans arbete vidare och 1913 gav 

de ut en bok med sånglekar. Innehållet skulle bilda en harmonisk helhet där texten, 

rörelsen och rytmen skulle vara enkel och fängslande för barn. Huvudsyftet med boken 

var uppfostran, men även glädjen och möjligheten till rörelse stod i centrum. Barnen fick 

samtidigt träna sig på att lyssna och öva sin koncentration och disciplinförmåga. 

Gymnastik och rytmik var viktiga inslag i barnens fostran, men i början av 1900-talet var 

trånga gårdar och gatan utanför huset vanliga ställen där barnen vistades. För många 

familjer förändrades miljön när jordbrukssamhället övergick till industrisamhället. 

Lekplatser i städerna fick kompensera för den stora fria ytan som fanns på landsbygden 

(Tallberg Broman 1995). 

1919 samordnades småskolan och folkskolan i Sverige och i en undervisningsplan gick 

det att utläsa att bland annat gymnastiken blev ett eget ämne. Innehållet var fokuserat på 

rytmiska lekrörelser och kortvariga lekar, som går att jämföra med barnträdgårdens 

småbarnsgymnastik och rytmik. 1947 fanns det inslag av sång och musik, 

småbarnsgymnastik, rytmik och sånglek i barnträdgården och det poängterades att 

innehållet skulle vara lämpligt för barnets ålder (Vallberg Roth 2011). 

År 1968 vidgades förskolans uppgifter genom Barnstugeutredningen (BU) (Johansson & 

Åstedt 1996). BU tog bland annat upp att verksamheten skulle möta varje barn med 

generella behov samt barn med särskilda behov. Barn skulle öva upp sin rörelse- och 

förflyttningsförmåga. För de barn som fyllt tre år var fokus riktat mot stora, 

grovmotoriska övningar. Förslag på förbättring inom förskolan var bland annat stora 

klätternät, rutschkanor och stora ytor utomhus. 

1987 gav Socialstyrelsen ut Pedagogiskt program för förskolan där det bland annat stod 

nedskrivet att förskolan skulle vara en målinriktad och medvetet planerad verksamhet 
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(Johansson & Åstedt 1996). Det poängterades att varje barn skulle få en trygg och 

kärleksfull omsorg och gemenskap, samt få vidgade kunskaper om sig själva och världen 

runtomkring dem. Barns behov att få röra sig och att förskolan ska ta tillvara på barns 

glädje när det handlar om rörelse, står nedskrivet i det Pedagogiska programmet för 

förskolan (1987). Även rörelselek som ger barn möjlighet att främja sin 

kroppsuppfattning och stärka sin identitet står nedskrivet. 

Forskning om barn från sex år och fysisk aktivitet har ökat väsentligt. Idag finns det  

övertygande forskning som påvisar att regelbunden fysisk aktivitet hos barn ger positiva 

effekter. Det  handlar bland annat om barns vikt, blodfett, blodtryck, benmassa, 

depression, ångest, självkänsla och akademisk prestation. Däremot finns det få studier 

som rör hälsoeffekterna av fysisk aktivitet bland yngre barn, noll till fem år.  Det finns ett 

visst stöd för att fysisk aktivitet i tidig ålder troligtvis kan minska risken för övervikt och 

ha en positiv inverkan på den motoriska delen. Det finns vetenskapligt stöd för att barn 

som har tidig erfarenhet av fysisk aktivitet har en högre aktivitetsnivå som tonåringar 

(Socialstyrelsen 2013). 

 

Vi kan i media kontinuerligt läsa om barn som är för lite fysiskt aktiva och som har sämre 

förutsättningar för sunda kostvanor. Risken ökar för övervikt och ohälsa hos dessa barn. 

Ett vanligt tankesätt är att en sund livsstil under barndomen, med tanke på fysisk aktivitet 

och kostvanor, gynnar och lägger grunden för goda vanor i vuxen ålder och bidrar med 

att förebygga olika livsstilssjukdomar. Förskolan har en betydande roll och kan i vissa 

fall styra hur hälsan utvecklas för barn när de blir äldre. Det finns stora sociala olikheter 

kring barns fysiska aktivitet och kost och där har förskolan ett viktigt uppdrag att ge barn 

möjlighet till daglig fysisk aktivitet och en varierad och sund kost (Osnes, Skaug och 

Kaarby 2012). Det finns forskning (Berg och Ekblom 2015) som visar att barns 

skolprestation har ett positivt samband mellan kondition, konditionsträning och 

skolprestation. Desto mer planerad rörelse barn får desto bättre presterar de i skolan. En 

viktig aspekt är att trots att det tas tid från undervisning till planerad rörelse så kan 

forskningen inte se något negativt samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation 

(Berg & Ekblom 2015). 

 

För att barn ska lyckas behöver barn mod att pröva och där har förskolläraren en 

betydande roll att uppmuntra barnet (Mellberg 2000). Vår studie vill undersöka hur det 

ser ut med planerad rörelse på några förskolor samt förskollärarens erfarenheter. 

Förskolläraren måste ha kunskaper om barnkroppen, lek och rörelselärande samt konkreta 

exempel på fysiska aktiviteter och hur dessa utövas. Dessa kunskaper ger förskolläraren 

större möjlighet att få delta i barns fysiska aktiviteter samt få ta del av barns intresse och 

impulsivitet när de utforskar med den egna kroppen (Osnes, Skaug & Kaarby 2012). En 

viktig aspekt är att förskolläraren själv har goda erfarenheter och har upplevt glädjefulla 

stunder där rörelsen har stått i fokus. Äkta engagemang och glädje sprider sig och smittar 

av sig på barn. 

 

Det är förskollärarens uppgift att ge varje barn möjlighet till fysisk aktivitet; att erbjuda 

utevistelse där barn kan utforska och utmana med sin egen kropp, erbjuda varje barn 

möjlighet att få upptäcka och vara delaktig i naturmiljö som skogen samt vara värdefulla 

förebilder som förstår vikten av fysisk aktivitet (Wikland 2013).  
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Vår erfarenhet av planerad rörelse i förskolan är att den har minskat och vår studie vill 

undersöka hur det ser ut i förskolan idag. Är det som Björklid (2005) lyfter i sin rapport 

om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola, att det förekommer 

trånga lokaler med brist på utrymme i många förskolor idag. Ursprungligen är dessa 

förskolor byggda med avseende på färre barn i grupperna än vad det är idag. 

Oberoende hur olika förutsättningar förskollärare har på sina förskolor så finns det en 

egen läroplan som utkom 1998. Den reviderades 2010 genom att bland annat förtydliga 

och komplettera några av de strävansmål och riktlinjer som finns. Förskolans uppdrag är 

att lägga grunden för varje barns livslånga lärande. ”Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” 

(Skolverket 2010:5). Den dagliga verksamheten i förskolan ska erbjuda barnen en 

stimulerande miljö som utmanar till aktivitet och lek. Barn ska få möjlighet att utforska 

världen och möta vuxna som ser varje barn som enskild individ med möjligheter att få 

utvecklas i förskolan. Varje barn ska få stöd att utveckla en positiv självuppfattning och 

få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga. I verksamheten ska varje barn få möjlighet 

att kommunicera och skapa med olika uttrycksformer som drama, rytmik, dans och 

rörelse. Förskolan använder dessa ämnen som innehåll och metod för att sträva mot att 

främja barns utveckling och fortsatta lärande (Skolverket 2010). Barns egna fantasier och 

kreativitet ska få utrymme i både planerade aktiviteter och i den fria leken. I den skapande 

och gestaltande leken ska barn få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom känslor 

och erfarenheter. Genom att arbeta tematiskt i förskolan, får barn möjlighet att utöva 

rörelse på många olika sätt och deras lärande blir mångsidigt. Barn måste få känna tilltro 

till sin egen förmåga att tänka och röra sig utifrån olika aspekter som till exempel sinnliga 

och estetiska. I den dagliga verksamheten ska barn få möjlighet att byta aktiviteter och att 

få vistas i både inne- och utemiljö. Att få vistas utomhus ger möjlighet till lek och rörelse 

både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2010).  

 

Förskolans läroplan innefattar flera strävansmål. I avsnittet 2.2 Utveckling och lärande 

finns två strävansmål som riktar sig mot rörelse. Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, samt 

 

 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 (Skolverket 2010:10).  

     

Förskollärarens ansvar är att stimulera och stödja varje barns motoriska utveckling. 

Arbetslagets ansvar är att ge varje barn möjlighet till att utveckla sin förmåga att förmedla 

och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som lek och rörelse (Skolverket 

2010). 
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4 Tidigare forskning 
Här beskriver vi vad tidigare forskning har kommit fram till gällande de förutsättningar 

planerad rörelse har i förskolan, samt förskolans miljöer och vad det ger för konsekvenser 

för barn. 

 

4.1 Förutsättningar i förskolan 

Varje barn är en del av förskolans sammanhang med sina avsikter, motiv och erfarenheter 

av att vara fysiskt aktiv; med barnets fysiska konstitution (motorik, styrka, uthållighet) 

och med dess sociala, emotionella och kognitiva färdigheter. Flera hälsostudier har visat 

att det finns skillnader i den fysiska miljön, såsom lekplatsstorlek och till hur barns utelek 

prioriteras av förskollärare i olika förskolor för barn och därmed möjligheter och 

förutsättningar som barn erbjuds och det finns betydande skillnader i hur fysiskt aktiva 

barn i olika förskolor. Det är vanligt att de flesta barn mellan tre och sex år tillbringar 

mycket av sin tid på förskolan med förskollärare och tillsammans med många andra barn. 

Så förskollärare påverkar barnens möjligheter att utvecklas. Förskollärarna har ansvar 

både för den pedagogiska miljön, fysiska aktivitet och är barns förebilder (Mårtensson, 

Lisberg Jensen, Söderström & Öhman 2011). 

 

Förskollärarens ansvar är att ge barn möjlighet till mycket fysisk aktivitet. I den fysiska 

aktiviteten grundläggs de kroppsrörelser som ska bli automatiserade på ett 

tillfredsställande sätt (Grindberg & Langlo Jagtoien 2000). Även Wikland (2013) 

poängterar förskollärarens ansvar att ge barn möjlighet till planerad fysisk aktivitet som 

gemensam gymnastik. Förskollärarens utbildning och inställning till fysisk aktivitet 

spelar en stor roll i förskolans dagliga verksamhet. Wikland (2013) beskriver tre olika 

huvudområden som kan stödja barns fysiska aktivitet: 

 

 Miljön i och runt förskolan. En svensk studie (Wikland 2013) påvisar att 

utemiljöns utformning har stor betydelse för barns fysiska aktivitet. En 

förskolegård med olika nivåskillnader, träd och buskar samt med 

möjlighet att röra sig fritt ger barn större möjlighet till fysisk aktivitet än 

en förskolegård som saknar dessa särdrag. Inomhus handlar det om att 

låta barnen få möjlighet till stora lekytor där de kan röra sig med hela 

kroppen. Tillgång till lekredskap som trehjulingar och bollar stimulerar 

till fysisk aktivitet och där är det förskollärarens ansvar att barn har 

möjlighet att plocka fram dessa under dagen (Wikland 2013).  

 

 Pedagogerna. Personaltätheten under dagen kan påverka barns möjlighet 

till fysisk aktivitet. Utomhusvistelse och uppmärksamhet från 

pedagogerna kan minska när de är färre personal vid till exempel 

sjukfrånvaro. Även pedagogernas utbildningsnivå spelar roll, hur de 

medvetet eller omedvetet agerar kring barns fysiska aktivitet. En studie 

visar att när pedagogerna står stilla eller är stillasittande på gården, så 

leder det till att  barnen också är det (Wikland 2013).  

 

 Organisering av dagen. Hur pedagogerna lägger upp dagens planering har 

betydelse för barns fysiska aktivitet. Hur lång tid får av- och påklädning 

ta och får föräldrar möjlighet att lämna och hämta sitt barn utomhus? 
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Finns det tid för planerad fysisk aktivitet eller är det den fria leken som 

får störst utrymme? (Wikland 2013). 

 

Grahn (1997) betonar att utemiljön erbjuder fler möjligheter till rörelse än vad innemiljön 

gör. Barns sinnen stimuleras och inspireras av väder, årstider och växtligheten 

runtomkring dem. Forskning påvisar att de förskolegårdar som innefattar natur såsom 

växtlighet och varierande ytor inspirerar till nya lekar och aktiviteter. Barn får möjlighet 

att lärs sig utemiljöns egenskaper och använder sig utav den, en stor sten att klättra upp 

på kan innefatta både balans, styrka, rädsla och nyfikenhet. Barn ingår i olika 

sammanhang som på olika sätt får betydelse för deras utveckling. Att få utveckla social 

kompetens och att få vara delaktig i en social gemenskap, kan bidra till att barn på 

förskolegården finner gemensamma vägar mot nya lekar, aktiviteter och upptäcksfärder. 

Förskolegården kan vara en trygg miljö för barn där miljön underlättar för sociala 

kontakter samt tillåter barn att utveckla sin kreativa förmåga (Grahn 1997).   

 

 

4.2 Förskolans miljö 

Förskolan har inverkan på barns fysiska aktivitet, forskarna har fokuserat på lekplatsernas 

storlek och tillgänglig utrustning för fysisk aktivitet. Det visade sig att förskolor med 

större lekplats har mer fysiskt aktiva barn (Sörensen 2012). 

 

Möjligheterna begränsas att arbeta på det sätt förskollärarna önskar och konsekvenserna 

för barn blir att stora och fria ytor inte förekommer. Barn får begränsad möjlighet att 

använda hela sin kropp i till exempel en lekhall, på många förskolor är just lekhallen 

möblerad med “rum i rummet”. Avskildhet och lugna rum finns det alltid behov av, men 

det finns exempel där det förekommer hög ljudnivå även i dessa rum. I rapporten betonas 

det att barn behöver material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter inomhus. Det kan 

handla om kuddar, stolar och madrasser. När lokalerna är trånga och det saknas utrymme, 

är risken stor att dessa material inte prioriteras. Barn upplever, utforskar och upptäcker 

med hela kroppen. De kroppsliga rörelserna ger sig uttryck i att till exempel hoppa, 

springa, rulla och klättra. Utformningen av den fysiska miljön är otroligt viktig och finns 

det inga möjligheter inomhus, så behöver miljön runtomkring som till exempel 

förskolegården, anpassas efter barns fysiska behov. Miljön är väsentlig för att barn ska få 

möjlighet till att röra sig, annars är risken stor att barn väljer stillasittande aktiviteter 

(Björklid 2005). Även Wikland (2013) poängterar att stillasittande aktiviteter som dator, 

surfplatta och TV påverkar barns fysiska aktivitet negativt. 

 

Att barn har tillgång till olika miljöer ute i naturen tros ha långsiktiga positiva effekter på 

barns hälsa. Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) visar i sin 

forskning att det inte räcker  att barn endast får kontakt med utemiljön, utan det krävs 

förskollärarens uppmärksamhet för att barn ska få positiva upplevelser i utemiljön. För 

att få den bästa förutsättningen för en positiv naturupplevelse behövs utemiljön 

uppmärksammas och undersökas, samt att förskollärarna är flexibla inför barns infall och 

idéer för stunden. Enligt Mårtensson et.al (2011) har barns utrymme generellt minskat 

när det kommer till spontana former av naturkontakt i vardagen som exempel del av lekar 

och transport. Där föräldrar spelar en stor roll om hur mycket kontakt barn får av 

utemiljön. Barns rörelser har minskat mycket där de bor och många barn är beroende av 

att föräldrar skjutsar dem till olika aktiviteter. I förskolans utemiljöer vistas barn mycket 

av sin vakna tid och det är väldigt olika hur mycket olika förskolor satsar på utemiljön 

och det är upp till förskolor och kommuner hur stor kvaliteten ska vara. 
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Barn behöver plats för lekfulla och aktiva liv, barn kan få det genom en uppbyggd miljö 

som en lekplats eller i skogen som ger en större plats och då rör sig barn mer. Förskolor 

som har en gård med naturlik utomhusmiljö med buskar, träd, kullar samt jämn planyta 

som binder ihop gården leder till att barn är mer fysiskt aktiva (Mårtensson et.al 2011). 

Det är den fysiska miljön som stimulerar barns lek och rörelse inte bara att barn är 

utomhus. 

 

Barn har i många år lekt i olika miljöer utomhus och när de leker ute så involverar barn 

hela kroppen som kan utveckla bättre balans och att musklerna blir starkare. Ett hinder 

för lärande i utemiljön är om barn är rädda eller känner sig osäkra i att exempelvis vistas 

i en miljö som de inte känner sig bekväma med (Mårtensson et.al 2011). Samtidigt har 

det gjorts forskning om att när barn regelbundet går till samma plats så ger det en trygghet 

som kan gynna lärandet, men samtidigt ökar det risken att barn förlorar fokus. 

 

Beroende på hur miljöerna är uppbyggda eller utformade så ges barn möjlighet att kunna 

göra något på egen hand eller vara med kompisar. Barn får göra egna val och de får chans 

till lek som tar mycket plats. Bjöklid (2005) hävdar att det syns i miljöerna på förskolorna 

vilken barnsyn som förskollärarna har, exempelvis om förskolan har bestämda leksaker 

på bestämda platser, förskolläraren låter inte barnen flytta med sig leksaker utifrån deras 

lek och intresse. 

 

Pagels och Raustorp (2013) hävdar att fysisk aktivitet för barn har en positiv effekt mot 

många av våra välfärdssjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar. De menar att det är 

viktigt att förskolans miljö stimulerar barn till fysisk aktivitet. Författarna ingår i ett 

projekt kallad Kidscape där de studerar barns fysiska aktivitet när de befinner sig på 

förskolan. Syftet med projektet var att finna olika faktorer i förskolans utemiljö som kan 

ha påverkan av barns aktivitetsmönster. Mönstret av barns aktiviteter studerades med 

både subjektiva och objektiva metoder som observation och pedometri. Resultatet av 

projektet visade att förskolor med bra utemiljö resulterade i att barns fysiska aktivitet 

ökade. Pagels och Raustorps (2013) slutsats är att förskolegårdens utformning kan ha en 

positiv inverkan och främja hälsosam fysiskt aktivitet hos barn. 

 

4.3 Konsekvenser för barn 

Pagels och Raustorp (2013) definierar fysisk aktivitet som all rörelse som utförs av 

muskulatur som bidrar till att ämnesomsättningen ökar. Författarna använder begreppet 

fysisk aktivitet som innefattar bland annat träning, trädgårdsarbete samt 

vardagsaktiviteter. Frekvens, intensitet, duration och typ av aktivitet är faktorer som har 

betydelse för den fysiska aktiviteten. Det finns metoder att använda för att studera 

sambandet mellan hälsoeffekter hos barn samt fysisk aktivitet. Den fysiska aktivitetens 

frekvens, det vill säga regelbundenhet, intensitet och duration som står för varaktighet, 

ger en bild över den aktivitet som utförts. Både observation och objektiva mätmetoder 

som hjärtfrekvens och rörelsesensorer kan användas som metod. En blandning av olika 

metoder kan vara en fördel när det handlar om att studera barns fysiska aktivitets mönster, 

specifikt om det handlar om att påverka olika beteende mönster (Pagels & Raustorp 

2013). 

 

I dagens samhälle har stillasittande och mindre fysisk aktivitet ett samband med en rad 

välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar (Pagels & Raustorp 2013). Redan för ca 

10 000 år sedan började människan gå från ett nomadliknande liv till ett mer stillasittande. 

Till följd av mindre fysisk aktivitet i människans tillvaro, tenderade det till att kunna bli 
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ett hälsoproblem. Inom det medicinska området har forskare påvisat att ju tidigare i livet 

människan utför fysisk aktivitet samt minskar sitt stillasittande, så förebygger det åtgärder 

mot bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Pagels och Raustorp (2013) hävdar att redan i 

förskolan ska fokus riktas mot den fysiska aktiviteten, där finns alla möjligheter att leka 

och röra på sig. Redan i förskolan kan vissa beteende mönster brytas genom att barn får 

klättra, springa, hoppa samt röra sig fritt. Den verbala, emotionella och sociala 

utvecklingen får barn möjlighet att utveckla under dagen på förskolan genom olika 

fysiska aktiviteter (Pagels & Raustorp 2013).  

 

Boldemann (2013) och Pagels och Raustorp (2013) vill påvisa vikten av att yngre barn, 

så tidigt som möjligt, får leva och vara delaktiga i hälsofrämjande miljöer. Förskolans 

miljö understryks som en viktig miljö där de flesta barn befinner sig flera timmar om 

dagen. Även Berg (2014) poängterar att små barn behöver fysisk aktivitet för att få växa 

och få utveckla sin fulla potential. Fokus är riktat mot utemiljön, där barns hälsa kan 

påverkas på otaliga sätt. Förskolorna idag får olika hälsobudskap att förhålla sig till, ett 

exempel är att de bör vara mer fysiskt aktiva på grund av att 15-20% av förskolebarn idag 

väger för mycket. Detta kan leda till överviktsrelaterad ohälsa redan under tonåren. 

Boldemann (2013) beskriver olika interventionsprogram som slåss om uppmärksamhet 

och resurser. Dessa program är ofta riktade mot individen som bör förändra sitt beteende 

samt mot vårdnadshavare som bör stötta sitt barn till förändring och själva vara förebilder 

genom att vara fysiskt aktiva.  

 

Samtidigt krävs det att den yttre miljön lockar och stimulerar till fysisk aktivitet; så att 

barn och vårdnadshavare kan leva på ett sådant sätt som stärker och främjar deras hälsa. 

Omgivningens medvetenhet om miljöns påverkan för individen att leva upp till ett 

önskvärt beteende, har länge varit låg. Men utemiljöns fysiska egenskaper har satts i fokus 

och intresset har ökat på sistone om hur det påverkar yngre barn samt människor överlag. 

Berg (2014) poängterar att utemiljöns utformning är avgörande för barns möjligheter till 

fysisk aktivitet. Det pågår ett arbete att ta fram olika kriterier hur en bra utemiljö ska 

utformas för människor i allmänhet och för barn i synnerhet (Boldemann 2013). Olika 

studier har utförts för att precisera och belysa de gynnsamma effekter som utemiljön har 

på barns hälsa ur fler än en aspekt- en synergistisk effekt. Även om förskolornas utemiljö 

är av hög kvalitet, så finns det olika faktorer som bidrar till att barn inte använder miljön 

fullt ut. Boldemann (2013) anser att skälen till detta ska uppmärksammas; 

personaltätheten är låg på många förskolor, läroplanen ska fullföljas samt ska 

pedagogerna se till att alla barn får en hälsosam start i livet. Pressen på pedagogerna ökar 

med alla uppgifter som åligger dem, samtidigt som barngrupperna blir större. Resultatet 

blir att det blir betungande för personalen som i sin tur hämmar barnen. 

 

Under det senaste decenniet har det forskats om den synergistiska potentialen för barns 

hälsa när de vistas i utemiljön på förskolan. Mårtensson (2009) har utvecklat ett verktyg 

som används för objektiv miljövärdering. Hon utgick från vilka egenskaper som triggade 

kreativ lek som genererade till fysisk aktivitet på förskolegården. Bedömningen utgår från 

yta, dess beskaffenhet och förekomst av växtlighet och hur den integrerar i barns lek. 

Forskning visar att utevistelse stärker hälsan. Söderström, Boldemann, Sahlin, 

Mårtensson, Raustorp och Blennow (2013) visar med kvalitativa och kvantitativa studier 

att barns sömn och välmående påverkas av den miljö som de vistas i under dagtid. Fysisk 

aktivitet ökar utomhus, speciellt om aktiviteten äger rum i stimulerande utemiljö som 

uppfyller kriterierna ifråga om yta, variation och växtlighet. Utevistelse har andra fördelar 

också, som minskad risk för infektioner och renare luft. Det som kan avhålla barn att inte 

använda sin utemiljö och den natur som erbjuds, kan bero på den trend som hon sett i 
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flertal kommuner; att barn får mindre utrymme till att “ta ut svängarna” (Boldemann 

2013). Även på en struktuell nivå har medvetenheten ökat om betydelsen av utemiljön 

för barns hälsa. Ett exempel är en struktuell implementering av förskolemiljöer som inte 

håller måttet enligt miljöbedömningen OPEC och Himmelsvyerna (Boldemann 2013). 

Under arbetet observerades två faktorer som hämmar barns fysiska aktivtitet; staket som 

ramade in området inom inhängnaden samt staket som anslöts direkt vid husväggar. 

Genom att ta bort staketen har det setts att den fysiska aktiviteten bland barn ökar, men 

det strider mot pedagogernas säkerhetstänkande.     
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5 Teoretiskt perspektiv 
Vårt teoretiska perspektiv handlar om läroplansteori, vi har valt att fokusera på Lindes 

(2012) tolkning av läroplansteori. Det kommer att presenteras  tre centrala arenor inom 

läroplanteorin samt ramfaktorteori. 

 

5.1 Läroplansteori 

Läroplansteorin utgår från tre arenor; formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Styrdokumenten som används inom förskolan passerar igenom dessa 

tre arenor, från att det formas och skapas på regeringsnivå till hur det tolkas och används 

i praktiken av förskollärare i den dagliga verksamheten (Linde 2012). 

 

5.1.1 Formuleringsarenan 

Enligt Linde (2012) så innebär formuleringsarenan statens påverkan på styrdokumenten. 

De  styrdokument vi har i förskolan är ett resultat av vad samhället har för intentioner 

med förskola och utbildning, enligt författaren  reproduceras förskola/skola samhällets 

sociala och kulturella mönster, det som händer i samhället kan vi se i styrdokumenten. I 

formuleringsarenan bestäms inte vilka arbetssätt som ska användas att lära ut utan endast 

vad som ska läras ut. Detta gör att förskolan har en frihet att välja hur innehållet i olika 

aktiviteter ska läras ut. 

 

5.1.2 Transformeringsarenan 

Den andra arenan är transformeringsarenan där styrdokumentet från formuleringsarenan 

har skapats till den gällande verksamheten. Styrdokumenten i denna arena bearbetas av 

kommunen, förskola och förskollärare. Det är den enskilda förskolläraren som är aktiv 

aktör på denna arena och är den som tar beslut och väljer undervisningens målsättning. 

Enligt Linde (2012) så blir det hur förskolläraren tolkar styrdokumenten som styr både 

externa och interna faktorer. I denna arena tolkas den formulerande läroplanen för 

förskolan. Det handlar om förskollärarens tolkning av innehållet i läroplanen. 

 

5.1.3 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan är den tredje arenan där fokus ligger på kommunikation och 

aktiviteter i verksamheten. Aktörerna i denna arena är förskolläraren och barn, på arenan 

speglas förskollärarens målsättning då aktiviteterna speglar förskollärarens målsättning. 

Inom realiseringsarenan är det hur läroplanen styr undervisningsprocessen, på denna nivå 

behandlas frågor kring hur läroplanen tar ut sin rätt i en undervisningsprocess samt hur 

processen leder till olika typer av inlärning (Lundgren 1979). Det handlar om vad som 

sker i barngruppen och i förskolan med det utvalda innehållet som förskolläraren valt ut, 

det vill säga förskollärarens egna tolkning av läroplanen i praktiken (Linde 2012). 
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Görans Lindes Analysverktyg 

F= Formuleringsarenan 

T= Transformeringsarenan                                                     

R= Realiseringsarenan                                                                 

                                                                                     Fig.1. Linde (2012) analysverktyg. 

 

 

Linde (2012) menar att det finns yttre faktorer som påverkar styrdokumentet på de olika 

arenorna. Ett exempel är samhället som påverkar regering och riksdag i 

formuleringsarenan eller i realiseringsarenan där den enskilde förskollärarens val av 

arbetssätt påverkas. En formulerad läroplan, enligt Linde (2012), avser de föreskrifter 

som gäller i ett skolsystem - vilka ämne som ska studeras, i vilken utsträckning varje 

ämne ska utföras i verksamheten och vilka strävansmål som gäller för verksamheten. För 

att formulerade läroplaner ska kunna efterlevas så måste undervisningen och uppfostran 

lyftas ur läroplanen till den dagliga verksamheten, då uppstår behovet av att reglera 

verksamheten utifrån läroplanen. Enligt Linde (2012) har förskolläraren en ledande roll 

vid transformering av läroplaner, då de kan utforma sitt arbete utifrån sina egna 

kunskaper, deras förväntningar på barn samt vilka faktorer som kommer att gälla. 

Enligt Uljens (2011) så uppfattas inte läroplanen på samma sätt av alla förskollärare och 

det kan ta lång tid att uppnå förändringar. Det kan inte vara så lätt när staten bestämmer 

några mål och sedan blir det som staten tänkt, förskollärare kan välja att utesluta delar av 

texten i läroplanen utifrån egen bakgrund, erfarenhet och utbildning. Förskolläraren kan 

fritt tolka läroplanen. En annan faktor som också påverkar hur förskolläraren tolkar 

läroplanen är hur miljön ser ut där de vistas på förskolan samt vilket material som finns 

tillgänglig. 
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6 Metod 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Vår studie vilar på den hermeneutiska filosofin; att tolka, förstå och skapa mening samt 

fenomenologi som handlar om en förståelse av ett fenomen (Allwood & Erikson 2010). 

Med fenomen menar vi det som vi har tillgång till genom vad vi upplever. Genom 

fenomenologi vill vi undersöka hur förskollärare upplever att planerad rörelse har 

förändrats över tid. Vi vill att respondenterna ska beskriva upplevelsen och erfarenheten 

de har. När vi har fått in all vår data använder vi oss av den hermeneutiska filosofin genom 

att försöka förstå och tolka den data som samlats in. Vi måste gå från helheten till delar, 

bryta ner materialet för att sen se helheten igen (Denscome 2009). 

 

6.2 Intervju som metod 

Vår studie har en kvalitativ ansats med syftet att undersöka hur förskollärare upplever att 

planerad rörelse i förskolan har ändrats samt vad begreppet planerad rörelse står för. För 

att samla in relevant data inom området har vi valt kvalitativa intervjuer som metod. Vi 

har utgått från ett subjektivt urval; vi har handplockat de förskollärare som sannolikt har 

erfarenhet av ämnet och troligtvis ger mest värdefull data (Denscombe 2009). Vi har, som 

Denscome (2009) poängterar, övervägt att välja intervjuer på grund av att vi har 

förskollärare i vår närhet som vi känner att vi har möjlighet att kontakta för att en intervju 

ska kunna äga rum. Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat för det ställs enkla och 

öppna frågor som leder till innehållsrika svar (Trost 2010). Öppna frågor menar 

Kihlström (2007) är av vikt när man söker respondentens uppfattning i en fråga. 

Denscombe (2009) beskriver att intervjuer fokuserar på självrapportering- den som blir 

intervjuad säger vad den gör och vad den tror på samt vad personen har för åsikter. 

 

Det finns olika former av intervjuer och vi har valt semistruktuerade intervjuer. Det 

innebär att vi som intervjuar har färdiga frågor men är flexibla när det gäller ordningsföljd 

på frågorna. Det kan också komma upp följdfrågor under intervjun. Den intervjuade 

förskolläraren får möjlighet att utveckla sina tankar och idéer och samtala på djupet om 

de frågor som ställs. Under intervjun bör vi som utför den tänka på att ta förskollärarens 

känslor på allvar och leva sig in i intervjun, kan ge större möjlighet att få djupare svar och 

att vi som intervjuar lyssnar och är uppmärksamma. 

 

I kvantitativa undersökningar är metoden strukturerad för att maximera validiteten och 

reliabiteten när det kommer till olika mätningar. I kvalitativa undersökningar är det 

mindre strukturerat och intervjun kan röra sig i olika riktningar. I en kvalitativ 

undersökning kan vi som intervjuar gå ifrån intervjuguiden beroende på hur intervjun 

utvecklas medan i kvantitativa undersökningar förekommer inte sådana avvikelser 

(Bryman 2011).   

 

6.3 Urval 

I vår studie har vi valt att intervjua sex stycken verksamma förskollärare. Samtliga arbetar 

inom förskolan med barn som är mellan 1-6 år. De intervjuade har arbetat inom förskolan 

tidigare än 1998, för vår studie är det relevant på grund av att vi vill undersöka hur 

planerad rörelse har förändrats över tid- före och efter att förskolan fick en egen läroplan 

1998 som sedan reviderades 2010.  
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6.4 Genomförande 

En viktigt aspekt enligt Trost (2010) är när kvalitativa intervjuer ska göras är att den som 

intervjuar kan frågorna bra, det leder till ett mer naturligt samtal. Vi har utfört varje 

enskild intervju på den förskola där förskolläraren arbetar under april och maj månad 

2016. Syftet var att förskolläraren skulle känna sig trygg i rollen som respondent på sin 

egen arbetsplats samt inte behöva ödsla tid och pengar att ta sig till en annan mötesplats. 

Förskollärarna har fått intervju frågorna innan intervjun, vårt syfte var att de skulle få 

möjlighet att se frågorna innan intervjun samt få fundera och reflektera kring dem. Vi 

hoppas med detta val att våra frågor kommer få djupare och ärligare svar. Vi tänker att 

detta kanske leder till att förskolläraren inte blir nervös. Varje intervju ägde rum på en 

stillsam plats där vi inte blev störda av kollegor, vårdnadshavare eller barn. Vi har valt, 

att med hjälp av ljudupptagning, dokumentera varje intervju så att vi får med alla svar. 

Alla respondenter har lämnat samtycke för ljudinspelningen. Intervjuerna tog mellan 20-

40 minuter att genomföra. Kvalitativa intervjuer spelas oftast in för att senare kunna 

lyssnas på, skrivas ut och analyseras.  

 

6.5 Metodkritik och fördelar med intervju. 
Nackdel med intervju jämfört med enkät är att det tar lång tid att analysera allt material. 

Vi har valt att intervjua istället för att skicka ut enkäter eftersom vi vill kunna ställa 

följdfrågor och vi vill få fram förskollärarens åsikter, tankar och erfarenheter. Fördelen 

med intervjuer jämfört med enkäter är att i en intervju kan vi se hur förskolläraren gör 

gester, vi kan höra tonfall. Vi som intervjuar kan ställa följdfrågor beroende på svaren 

och det går inte med enkäter (Bell 2010). Svagheter med studien kan innebära att svaren 

från intervjun baseras på vad förskolläraren säger, snarare än vad den gör. Uttryck och 

handling stämmer inte alltid överens och återspeglar inte sanningen (Denscombe 2009). 

Även ljudinspelning kan hämma förskolläraren under intervjun och kan också bli en 

nackdel för studiens resultat (Denscombe 2009). Men å andra sidan finns det många, olika 

fördelar med intervjuer. Åsikter, uppfattningar och erfarenheter kan komma fram på ett 

djupare sätt genom intervju (Denscombe 2009). Genom att spela in intervjun blir alla svar 

dokumenterade och vi kan lyssna på intervjun flera gånger och analysera den i lugn och 

ro (Denscombe 2009). En annan fördel med intervju som metod är att en inbokad intervju 

ger hög svarsfrekvens på grund av den ofta blir utförd (Denscombe 2009). En nackdel för 

studiens resultat är om förskolläraren känner sig stressad, besvärad eller intar 

försvarställning och svarar då som den tror att vi förväntar oss. Risken finns också att 

svaren blir skräddarsydda så som den intervjuade tror är våra synpunkter och syftet blir 

då att göra oss som intervjuar glada. I båda dessa fall så blir datainsamlingen missvisande 

(Denscombe 2009). 

 

Kihlström (2007) beskriver också svårigheten med att genomföra en intervju med öppna 

frågor och följdfrågor. Författaren (2007) skriver att det krävs erfarenhet av 

intervjumetodik och kunskap om analysarbete för att kunna arbeta på detta sätt och hålla 

den röda tråden. Studien kan då ses som ett utmärkt tillfälle att öka kompetensen i 

intervju- och analysarbete. En nackdel som direkt noterades är att det är ett ytterst litet 

underlag för att dra några generella slutsatser av studien. Samtidigt finns forskare som 

menar att även vid mindre studier så kan resultaten “generaliseras till en liknande kultur 

som den där undersökningen genomfördes” (Kihlström 2007: 165). 
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6.6 Trovärdig/ tillförlitlig/ överförbarhet 
Att undersöka det vi avser att undersöka är av god validitet, det är viktigt att den data vi 

samlar in stämmer överens med det som avses mätas. Vår undersökning är då av god 

validitet. För att vi ska få en god validitet på vår undersökning har vi gjort våra intervjuer 

utifrån vårt syfte och frågeställningar, det gör att informationen som samlats in är relevant 

(Patel & Davidson 2011). Det finns forskare som menar att även vid mindre studier så 

kan resultaten “generaliseras till en liknande kultur som den där undersökningen 

genomfördes” (Kihlström 2007: 165). Vi kan inte dra några slutsatser på att dessa resultat 

visar på hur det är på alla förskolor i Sverige, detta för att intervjuerna bygger på sex 

respondenter och då blir inte studien överförbar. Överförbarhet innebär enligt Allwood 

och Erikson (2010) att studiens resultat kan tillämpas även i andra sammanhang, vilket vi 

anser att vår studie inte kan. För att studien ska vara trovärdig har vi kontrollerat 

undersökningens kvalitativa data genom att transkribera våra inspelade intervjuer. Enligt 

Allwod och Erikson (2010) så ska de förskollärare som deltagit i undersökningen kunna 

känna igen sig när vi återger dem datan. För att studien ska bli tillförlitlig menar 

Denscombe (2009) att andra forskare ska kunna utföra en likadan studie och komma fram 

till samma resultat, vilket vi ser är svårt i vår studie. 

 

 

6.7 Bearbetning av data 

Vi har utgått från vårt syfte och frågeställningar när vi analyserar datan, så ser vi om vi 

samlat in den information vi behöver. Den data som samlats in kommer att analyseras 

genom att vi lyssnar och reflekterar över vad som sagts under intervjun, då kommer det 

fram olika tankegångar som kan vara intressanta och sedan ska materialet tolkas (Trost 

2010). Varje intervju kommer att transkriberas så att all information från intervjuerna 

kommer fram och kan analyseras. En nackdel med att spela in och sen transkribera är att 

det tar mycket tid och det kan kännas som övermäktigt när man har mycket data. Fördelen 

med transkribering är att förskollärarens ord och uttryckssätt finns kvar och vi som 

intervjuar kan återkomma till datamaterialet när vi vill (Bryman 2011). 

 

6.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer med syftet att ge normer 

för förhållandet mellan forskare och de deltagare som är med i studien. Det 

grundläggande individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav och innebär följande: 

 

 Informationskravet: Forskaren har skyldighet att informera om studiens syfte 

och deltagarens uppgift och villkor i studien. Det ska tydligt framgå i 

informationen att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

I samband med utförandet av vår studie, har brev (se bilaga A) skickats ut till sex 

förskollärare med information om vad studien handlar om samt de fyra huvudkraven från 

Vetenskapsrådet beskrivs. Det framgår i brevet att deltagandet är frivilligt och att 

förskollärarna får avbryta intervjun när de vill. Vi har också informerat om att vi kommer 

att spela in ljudet under varje intervju, syftet är att kunna transkribera och sedan analysera 

svaren i lugn och ro. Det transkriberade materialet kommer att delas med oss som 

intervjuar, vår handledare och examinator. När vår studie är klar kommer arbetet att 

offentliggöras.  
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 Samtyckeskravet: Den som ska delta i en studie har rätt att själv bestämma om 

sin medverkan. Deltagaren har också rätt att bestämma hur länge och på vilka 

villkor som han/hon ska medverka. En avbruten medverkan ska inte få några 

negativa följder för deltagaren (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I brevet som varje förskollärare fick av oss innan intervjuerna genomfördes, fick 

förskollärarna godkänna sin medverkan med datum och namnteckning. Genom brevet 

godkände samtliga förskollärare sin medverkan i vår studie.  

 

 Konfidentialitetskravet: Personuppgifter på deltagarna i en studie ska förvaras 

så att ingen obehörig ska kunna ta del av dem. Kravet har ett nära samband med 

frågan om offentlighet och sekretess. De som utför studien ska ha vetskap om att 

även om inte deltagarnas riktiga namn används i studien, så kan tillräcklig 

detaljerat material åtminstone för vissa läsare att identifiera enskilda individer 

(Vetenskapsrådet 2002). 

  

Brevet som förskollärarna fick ta del av i vår studie, står det att förskollärarna kommer 

att ha ett fiktivt namn i studien. Det var vårt syfte från början, men när vi skrev vår resultat 

del valde vi att inte använda några namn alls.  

 

 Nyttjandekravet: Deltagares uppgifter får endast användas för 

forskningsändamål. Uppgifter får inte utlånas eller användas för kommersiellt 

bruk (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Förskollärarna i vår studie har fått information om att studien ska tillföra kunskap om vad 

förskolläraren anser om begreppet planerad rörelse samt vad som har hänt med planerad 

rörelse i förskolan. Studien kommer att offentliggöras.  
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7 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras studiens resultat utifrån vår intervjuguide (se bilaga 2). 

Resultatet redovisas i sex delar där varje del framkommer när vi framställt svaren från 

våra intervjuer. Vi har valt att dela upp den fysiska miljön i två delar, innemiljö och 

utemiljö. Syftet är att få ett tydligare resultat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Förutsättningar i förskolan 

Förskolans förutsättningar för att planera rörelse i verksamheten har förändrats över tid. 

I de olika intervjuerna framhåller förskollärarna att större barngrupper och färre 

personal gör att verksamheten får planeras på annat sätt. För några år sedan hade många 

förskolor tillgång till bland annat gymnastikhallar, den möjligheten finns inte längre.   

 

Förr hade förskollärarna erfarenhet av att det fanns lekhallar på förskolorna och vid 

planerad rörelse gick de till en gymnastiksal. När man gick till lekhall eller gymnastiksal 

så användes färdiga band som Krister Sandberg har gjort. I gymnastikhallen planerades 

det även hinderbana och bollekar i gymnastikhallen. 

Planerad rörelse 

1.Förutsättningar 

2. Förskolans 

läroplan 

3. Utemiljö 4. Innemiljö 

5.Förskolläraren 

6. Konsekvenser för barn 
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“Man hade verkligen ett gymnastikpass där man gick en gång i veckan till en 

gymnastikhall eller så hade man lekhall på förskolan. Man hade gått om plats och 

det fanns mycket material tillgängligt”. 

 

I intervjuerna framkom också att idag handlar det om att det är större barngrupper på 

mindre personal samt om försämrad ekonomi. Några förskollärare nämner att under 2010 

och 2011 så slutade de gå till gymnastiksal. Lekhallen har försvunnit för de var tvungna 

att bygga “rum i rummen” som innebär att lekhallens fria yta har möblerats med olika 

stationer som skriv- och läshörna, frisersalong och konstruktionshörna med dess tillbehör. 

En av de intervjuade förskollärarna har haft tillgång till en fritidsgård som ligger i 

närheten av förskolan hon arbetar på. 

 

“ Innan hade vi ju då tillgång till fritidsgård, hade vi alltid minst en gång i veckan, 

alla förskolor i vårt område. Men kommunen sålde och då kostade det för mycket 

pengar.” 

 

I fritidsgården fanns det utrymme för att leka “hela havet stormar” och det fanns bänkar 

att gå balansgång på. Rörelsen blev bättre planerad när de hade tillgång till fritidsgården 

enligt förskolläraren. Större barngrupper och färre personal understryker en av 

förskollärarna missgynnar den dagliga verksamheten, det är svårt att gå iväg utanför 

förskolans område. Ett exempel hon tar upp är att 

 

“Om man har yngre barn så behöver två pedagoger gå iväg med kanske max sex 

barn, då är ju resten kvar på förskolan som en pedagog ska ta hand om”. 

 

Förskolläraren menar att det ges inte utrymme för att kunna gå iväg mot en specifikt plats 

eller planera något utanför själva förskolebyggnaden. En förskollärare nämner att för 

några år sedan hade förskolan hon då arbetade på, en buss som de kunde använda 

tillsammans med barnen. De åkte till havet och skogen där barn fick möjlighet att röra på 

sig, det var ett helt annat utbud då. Samma förskollärare nämner att de åkte till badhuset 

och hade tre barn med sig, den ekonomin finns inte i dagens förskola, kvaliteten har 

försämrats genom att ekonomin är urholkad. 

 

7.2 Förskolans läroplan 
Förskollärarna antyder att det är mycket fokus på de nya ämnen som finns i den reviderade 

läroplanen från 2010 med ämnen som teknik, matematik samt naturvetenskap. 

Förskollärarna har stort fokus på dessa ämnen på förskolan och förskollärarna ska följa 

barns intresse och i de aktuella projektet som de arbetar med på förskolan, vill de ha in 

rörelse för det finns inte tid eller gymnastikhallar att bryta av projektet för en planerad 

rörelse utan det får vara en del av projektet. 

 

“I den reviderade läroplanen 2010 är det mycket fokus på de olika ämnena som 

teknik, naturvetenskap och matematik så då måste man tänka på att kombinera det 

med rörelse. För så som vi jobbar idag där vi vill ha en röd tråd i våra projekt, då 

måste man tänka på att man kan kombinera. Naturvetenskap till exempel det kan 

man kombinera, som våra barn som är jätte intresserade av lutande plan och 

backar, dom rullar ner från backen, dom klättrar upp och springer ner från backar. 

Barnen får uppleva många olika saker och allt det handlar om tyngdlag och 

friktion, hastighet som de experimenterar kring inom naturvetenskap samtidigt 

som de får rörelse.” 
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Förskollärarna kan inte säga att planerad rörelse har ändrats just när läroplanen kom utan 

att det har skett en successiv förändring. De intervjuade nämner att innan läroplanen kom 

så var det många diskussioner om hur och vad som ska göras på förskolan. Många 

arbetslag började redan innan läroplanen kom, andra implementerade läroplanen senare. 

En av förskolläraren påtalar att 

 

“allt är en process och det är svårt och säga precis när det har skett en förändring 

men att det har gjort det”. 

 

Den digitala världen gör att barnen blir mer stillasittande och i vår läroplan står det att vi 

ska komplettera hemmet men då menar förskolläraren att det faktiskt också är 

föräldrarnas ansvar. Nu när det är mer fokus på att se barns lärande så glöms rörelse bort, 

att planerad rörelse har minskat tycker inte en förskollärare har med läroplanen att göra 

utan att det är för det finns inte tillgång till gymnastikhallen längre och att de tänker lite 

annorlunda kring rörelse idag. En av förskollärarna anser att sen läroplanen reviderades, 

så fokuseras det mindre på planerad rörelse. Kunskapsbiten är viktigare. Förskolläraren 

påtalar att den planerade rörelsen inte har något utrymme i läroplanen, det står inte 

någonstans att den ska utvärderas inför till exempel utvecklingssamtal. 

 

“Just den fysiska utvecklingen skrivs det inte om och det  är dåligt. Visserligen 

står det att barn ska ges möjlighet att utveckla sin motorik och koordination och 

kroppsuppfattning, men det står ingenting om rörelse” 

 

Förskolläraren understryker vikten av värdegrunden och uppdraget som vi har, att 

utomhusvistelsen ska ge möjlighet till lek och andra aktiviteter. En förskollärare anser att 

det är mer målstyrt nu än för några år sedan. När förskolläraren arbetar med olika teman 

på förskolan så väljer arbetslaget ut olika fokusmål ur läroplanen. När förskolan arbetat 

med livsstil och hälsa så fanns det tydliga mål i läroplanen som tydligt gick att 

sammankoppla med projektet.  

 

“Att man ska röra sig och så, då kanske man vill att man ska prova på olika 

tekniker, då utgår man från dem målen”. 

 

Förskolläraren understryker att de försöker få med alla mål på olika sätt, även om fokus 

är riktat mot speciellt utvalda fokusmål. En av de intervjuade förskollärarna tycker att det 

skulle vara positivt om rörelse och motorik var mer preciserat i läroplanen. Det står att 

barn ska få använda sig av olika uttrycksformer som bild, musik, sång, drama och rörelse, 

allt går i ett. Förskolläraren anser att det skulle stå mer specifikt om den grovmotoriska 

rörelsen i läroplanen 

 

“Det kan jag sakna lite, att dom på nått vis tror att det bara rullar på”. 

 

Förskolläraren samtalar om de dagliga rutiner som finns på förskolan, de rullar på men 

finns inte nedskrivna i läroplanen, men samtidigt behöver förskollärarna trycka på att det 

är något viktigt för barnen. Skolinspektionen har sett att i våra kvalitetsberättelser, måste 

vi lyfta våra rutiner, hur de fungerar. Det varken står eller syns, men vi vet ju mycket om 

den vardagliga lärandeprocessen. Hon menar att det är samma som i rörelse, grovmotorik 

och finmotorik syns inte, men de finns. Det behövs preciseras och vi behöver förtydliga 

för oss själva. Samma förskollärare berättar om att förr pratade de mycket mer om 

grovmotorik och finmotorik, de hade observationer som hon inte vill gå tillbaka till, men 
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samtidigt anser hon att då kunde de se om barn kunde krypa, hoppa indianhopp, stå på ett 

ben och rulla runt. På 80-talet hade de en bok “Full fart för livet” där det står att rörelse 

gynnar barns skriv- och läsinlärning. Det pratas inte lika mycket om de idag, det går i 

cykler anser hon. 

 
 

7.3 Utemiljön 

Förskollärarna understryker vikten av den fysiska miljö som finns utanför förskolan. 

Under intervjuerna framkommer det olika alternativ och förslag till att förbättra utemiljön 

så att barn får möjlighet till planerad rörelse samt andra aktiviteter som gör att barn rör 

på sig.  

 

Förskollärarnas fokus och syfte är att barn ska få tillgång till olika material som gynnar 

planerad rörelse och de uttrycker att gårdens utformning är viktig för att barn ska få 

möjlighet att röra sig . Gården bör ha olika typer av terränger som en plan yta där de bland 

annat kan leka “kom alla mina kycklingar”, “följa John” eller andra lekar som 

förskollärarna kan introducera som barn senare kan leka själva. 

 

“ Det behövs alla möjliga olika miljöer, dels är det jättebra att ha kuperad terräng, 

att ha mycket backar där barnen kan gå upp och ner att få träna balansen i kroppen. 

Sen är det viktigt att det finns någon öppen yta med plan mark där barnen kan leka 

lekar som exempelvis bollekar eller om man ska jaga och ta fast varandra. Sen att 

det finns saker att klättra på, att det finns låga små träd och större man kan klättra 

i, grenar och stockar och något att balansera på”. 

 

Ett förslag som kom fram under en av intervjuerna är att det kan tas bort asfalt från 

utegården och ersättas med gummerat material, så det inte blir så hård yta för barn att röra 

sig på. Vidare understryker förskollärarna att det är bra om det finns möjlighet att bygga 

någon slags hinderbana med olika material som finns på gården och att det finns någon 

form av klätterställning och möjlighet till att gå balansgång för barn. Cyklar finns det på 

de flesta förskolor idag och det understryker förskollärarna att cyklar gynnar barns 

rörelse. Idag finns det möjlighet att ta med sig materialet ut, som till exempel stora 

byggklossar. En av förskollärarna påtalar om att förskolegården ska vara lite farlig, att 

det ska vara drivande för barn. En brant kulle till exempel som barn kan förflytta sig på 

anser hon kan stimulera barn till rörelse. Inom olika teman som barn och pedagoger 

arbetar med på förskolan, så kan projekt utomhus vara stimulerande och utvecklande för 

barn. Barn behöver utveckla sin motorik, framförallt grovmotoriken men även uthållighet 

hävdar en av de intervjuade. Förskollärarna uttrycker att det är bra att använda sig av 

närområdet, att gå till skogen, gå på promenad i naturen eller gå till en lekplats. 

 

7.4 Innemiljön 

Förskolans innemiljö kan ses från olika synvinklar. Förskollärarna upplever att det är en 

begränsad yta till rörelse och de intervjuade har olika tankar och funderingar på hur 

innemiljön ska kunna utmana barn till rörelse.   

 

“Förr kunde de ha mer rörelse inne för barngrupperna var mindre och de hade 

lekhallar på förskolorna. 
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Under en intervju nämner en förskollärare att inomhus kan barn få möjlighet att träna 

samspel, turas om eller att ha sångsamlingar tillsammans med rörelser. En förskollärare 

understryker att  massage, yoga samt avslappning är aktiviteter som förskollärarna och 

barn utför inomhus. 

En av de intervjuade förskollärare påtalar att rörelse har de ute och lugna lekar inne. På 

förskolan kan förskollärarna tänka sig att ha någon slags rörelse som att lära känna sin 

kropp genom att sträcka på sig och snurra.   

 

“Att vi förskollärare kan tänka på rörelse i vardagen, barn ska lära sig att klättra 

upp själva på sin stol om man har mindre barn”. 

 

En förskollärare drömmer om att göra om innemiljön i lekhallen, som för tillfället är 

möblerad med diverse möbler och material, såsom konstruktionsmaterial och läshörna. 

Förskolläraren saknar den fria yta som fanns i lekhallen för några år sedan. Hon tänker 

sig basketkorgar, plan för innebandy och bordtennis. Hon saknar utrustning helt enkelt 

för att kunna utföra olika bollsporter inne. 

 

“Förr fanns det plintar, bollar, studsmattor, stora madrasser och rockringar men 

nu är allt förstört”. 

 

En förskollärare under våra intervjuer påtalar att innemiljön inte är byggd för att få med 

alla moment som finns i förskolans läroplan. Samma förskollärare tar upp 

Barnstugeutredningen som exempel och utrycker att barnsynen var väldigt fin under 80-

talet. Barn behövde en viss yta att få röra sig på och det var syftet med lekhallen. Tyvärr 

förekommer det idag att de stora funktionella ytorna används för att göra en avdelning 

till, när de befintliga inte räcker till på grund av ökat barnantal.  

 

“Så utrymmesmässigt sätt så har vi, så hade man bättre barnsyn tidigare”. Det 

fanns fler möjlighet för några år sedan, då byggdes det hemvister, verkstad, 

snickeri och vattenleksrum”. 

 

Samma förskollärare understryker den grovmotoriska rörelsen som barn behöver. 

 

“Man hade ju ribbstolar, man hade mjuka mattor, man kunde göra olika, lite mer 

rejäla rörelser som vi inte kan göra inomhus idag”. 

 

7.5 Förskolläraren 

Förskollärarna pratar om att det är deras ansvar att barn får möjlighet till planerad rörelse. 

Förskolläraren kan starta olika lekar på gården som inspirerar barn till rörelse och utmanar 

dem i leken. Samtliga intervjuade understryker att förskolläraren måste vara mer aktiv på 

utegården tillsammans med barnen, det är lätt hänt att de vuxna står och pratar 

sinsemellan. Det är också förskollärarens ansvar att rörelse finns med i förskolans aktuella 

projekt. En av de intervjuade hävdar att det har hänt så mycket i förskolan de senaste 

åren,  med bland annat mer dokumentation som ska analyseras och arbetas vidare med 

samt att utgå från barns intresse.   

 

“ Att allt detta tar mycket mer tid, det avsetts tid för reflektion, planering och det 

blir lätt fokus på just det projektet som finns på förskolan”. 

 

“Jag tycker att det blir för mycket skrivande och för lite barntid om man säger”. 
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Förskolläraren anser att dokumentationen har förändrats, att den är mer riktad mot 

ledningen så att de ska bli nöjda. 

 

“För det påverkar ju hela ens situation med lönetänk och alltihopa tyvärr”. 

 

En av de intervjuade understryker att det är upp till varje förskollärare hur de tolkar 

läroplanen, någon kan tycka att så länge barn är ute och leker på gården så räcker det 

medan någon annan anser att rörelse måste planeras in exempelvis träning av finmotorik 

och grovmotorik eller att de måste ha ett planerat gymnastikpass. 

En förskollärare nämner att hon måste vara mer medveten som pedagog och synliggöra 

den planerade rörelsen, förskolläraren kände att hon dokumenterade aldrig rörelse eller 

pratade med föräldrarna om det. Hon gjorde det när det fanns planerade rörelse och det 

var avsatt på schemat att ha gymnastik, men inte i dagsläget. 

 

“Nu är det mer en bisak. Är pedagogerna aktiva med barn så minskar dels 

konflikter och tävlingsinriktningen, man kan se varje barn och de kan bli 

bekräftade. Ju mer vi pedagoger leker med barn desto mer lär barn sig om regler, 

att det är okej att bli tagen i till exempel leken “under hökens vingar kom”. 

 

7.6 Konsekvenser för barn 

Förskollärarna belyser olika konsekvenser för barn när det handlar om mindre planerad 

rörelse i förskolan. En av de intervjuade uttrycker att via utemiljön kan det göras otroligt 

mycket för barn, att barn kan få möjlighet att röra sig mycket mer. Förskolläraren hävdar 

att det går att se på barn idag att en del är knubbiga och att barn inte orkar röra sig så 

mycket. En del barn sitter inne mycket med telefon, surfplatta eller framför en data. Då 

blir konsekvensen att barn rör sig mindre. Samhället har förändrats med att föräldrar kör 

barnen överallt, det finns barn som åker vagn tills de är fem år. Förskolläraren menar att 

barn behöver ha med sig rörelse från grunden, att vara aktiva när de är yngre så att det 

följer med dem senare i livet. 

 

“Människor kan annars få en sämre levnadsmiljö och riskerar att bli för feta och 

inte hittar intresset för att röra sig om de inte har rörelse med sig”. 

 

Det finns antydan i intervjusvaren, att mer stillasittande kan bli vårt nya samhällsproblem. 

På sikt är förskolläraren rädd att barn får svårt att leka. Förskollärarens erfarenhet är att 

när barn sitter och spelar på surfplatta eller data, så behöver barnet inte leka med andra 

barn och det finns ingen konkurrent eller regler som barn behöver följa under spelets 

gång. 

 

“Det tar också bort kompisskapet, det sociala och att inrätta sig i ledet. Om man 

är med och spelar fotboll så finns det regler som är väldigt viktiga som man måste 

ta till sig, för annars så blir det konsekvenser”. 

 

Liknande antydningar har en av de andra intervjuade förskollärarna som påtalar att det 

blir konsekvenser för barn om de inte rör sig när de är yngre men att förskolan inte kan ta 

på sig hela ansvaret utan att det är ett samhällsproblem. Barn får dålig kondition, övervikt, 

sämre koncentration och inlärningsförmåga. En av förskollärarna anser att vi måste hitta 

en balans mellan rörelse och kost, inte bara dra ner på sockret. 

 



  
 

22 

“Det blir lättare skador när barn blir äldre, har barn inte rört sig när de var yngre 

och sen ska de börja på en aktivitet så är kanske inte kroppen tränad och det kan 

lättare bli en skada” 

 

En av förskollärarna nämner stress hos barn, att det går att läsa om i olika larmrapporter. 

Hon anser att stillasittande inte är bra för barn, hon poängterar att det finns rapporter om 

att hjärt och kärl har förändrats hos barn. Vad det beror på kan hon inte svara på, men hon 

har sina misstankar om att mindre rörelse bland barn kan utveckla dessa konsekvenser.  
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8 Analys 
I följande kapitel kommer vi att analysera resultatet med hjälp av läroplansteori. För att 

det inte ska bli upprepningar när det kommer till innemiljö och utemiljö har vi i detta 

kapitel valt att skriva ihop dem. 

 

8.1 Förutsättningar i förskolan 

Enligt Linde (2012) innebär formuleringsarenan att staten påverkar hur styrdokumenten 

ska utformas. Då staten till exempel ser att betygen i skolan sjunker inom matematik, då 

måste de hitta en lösning att höja betygen igen. Då kan ämnet läggas till redan i förskolans 

läroplan, för att se om det sker en förändring. 

Det vi kan se är att alla förskollärare vi har intervjuat tidigare har haft tillgång till 

gymnastiksal eller haft någon slags lekhall att tillgå, och att dessa förutsättningarna har 

ändrats. Även realiseringsarenan som Linde (2012) beskriver har med förutsättningar att 

göra. Det handlar om vad den enskilde förskolläraren har för förutsättningar när det 

kommer till barnantal samt i vilken miljö förskolan ligger i, villaområde eller vid skogen. 

Några av de intervjuade förskollärarna vittnar om, att det blivit större barngrupper och att 

förskolorna har fått bygga rum i rummen. Sen är det olika förutsättningar för barnen 

beroende på hur förskolläraren tolkar strävansmålen och hur undervisningsprocessen ser 

ut i verksamheten (Linde 2012). 

 

 

8.2 Förskolans läroplan 
 

Enligt några intervjuade förskollärare så har det skett förändringar under en längre period 

som inneburit att förskollärarna måste dokumentera mer. Förskollärarna ska ägna sig åt 

reflektionstid, planeringstid och detta är, enligt läroplanen, obligatoriskt. Det har  

tillkommit fler ämnesinriktade strävansmål som teknik, matematik och naturvetenskap. 

Detta gör att fokus kan hamna där. Enligt Linde (2012) är  yttre faktorer något som 

påverkar läroplanen på de olika arenorna som formulering, transformering och 

realisering. Ett exempel är hur samhället påverkar regering och riksdag i formulerings-

arenan eller hur den enskilde förskollärarens val av arbetssätt påverkas i realiserings-

arenan. 

 

8.3 Utemiljön/ Innemiljön 

Både ute- och innemiljön påverkar förskolornas förutsättningar. Några av de intervjuade 

förskollärarnas förskolor låg i villaområde, några i lägenhetsområde och några låg i 

anslutning till skog. Det handlar  även om vad förskollärarna prioriterar när barnen till 

exempel är ute. En förskollärare menar att det är viktigt att vara den aktiva pedagogen 

som sätter igång lekar som främjar barns rörelse, samtidigt som en annan förskollärare 

anser att det är viktigt med varierande terräng på gården och promenader till skogen. Här 

handlar det främst om transformerings- och realiseringsarenorna som Linde (2012) 

beskriver, vad kommunen och förskolan har för förutsättningar samt förskollärarens val i 

verksamheten. 
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8.4 Förskolläraren 

Det är den enskilda förskolläraren som är aktiv aktör på transformeringsarenan och det är 

under den arenan som det tas beslut av förskolläraren som väljer undervisningens 

målsättning. Enligt Linde (2012) så är det hur förskolläraren tolkar styrdokumenten som 

styr både externa och interna faktorer. Vi kan i våra intervjuer urskilja att det skiljer sig 

mellan olika kommuner samt olika förskolor inom samma kommun, i förhållande till hur 

de arbetar med planerad rörelse och vilka förutsättningar som finns. Som barngrupper, 

antal pedagoger och miljöer. Det varierar också hur förskollärarna tolkar läroplanen och 

hur deras intresse är kring planerad rörelse. 

Enligt Lundgren (1979) så handlar realiseringsarenan om förskolläraren och barn samt 

hur läroplanen tar ut sin rätt i en undervisningsprocess. Lundgren (1979) beskriver vidare 

hur processen leder till olika typer av inlärning. Här kan vi se hur olika det ser ut beroende 

på vilken förskollärare som utför undervisningsprocessen. En förskollärare som vi har 

intervjuat anser att det inte går att ha rörelse inne. Rörelse har man ute. En annan 

förskollärare som vi intervjuade anser att det går att få in planerad rörelse överallt, det 

handlar om att vara en medveten pedagog. Vi upplever att det stämmer överens med 

Uljens (2011) konstaterande, att förskollärare tolkar läroplanen på olika sätt. 

 

8.5 Konsekvenser för barn. 

Här kommer alla tre arenorna ha betydelse, då de förskollärarna vi intervjuade hade  olika 

tankar kring vilka konsekvenser det kan föra med sig med mindre planerad rörelse. En 

förskollärare påtalade att det är ett problem inte bara i förskolan, utan även i samhället i 

stort. En annan förskollärare menade att det idag är mer förekommande med stillasittande 

aktiviteter, så som surfplatta och dator. Beroende på vad som händer i 

formuleringsarenan, och hur det tolkas och undervisas av kommuner, förskolor och 

förskollärare i transformeringsarenan och hur barnen får det utlärt i realiseringsarenan - 

så får det olika konsekvenser för barnen (Linde 2012). 
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9 Diskussion 

 

9.1 Resultatdiskussion 

Vi kommer att diskutera studiens resultat i förhållande till den litteratur som vi använt oss 

av under studiens gång. Diskussion kring förskolans förutsättningar, fysiska miljö, 

läroplan, förskollärarens roll samt diskutera de konsekvenser som minskad planerad 

rörelse kan ha för inverkan på barn i förskolan idag.  

 

9.2 Förutsättningar i förskolan 

Efter vår transkribering av våra intervjuer och anlyserat resultatet så kunde vi urskilja att 

förskollärarna pratade om olika förutsättningar. Mellberg (2000) skriver om att varje 

förskola har olika förutsättningar när det kommer till pedagoger och miljön inne och ute. 

Det handlar också om större barngrupper och barn som är på förskolan längre dagar samt 

att förskollärarna inte alltid arbetar hundra procent så det finns inte lika hög pesonaltäthet 

under hela dagen. Vilket enligt Wikland (2013) gör att personaltätheten under dagen kan 

påverka barns möjlighet till fysisk aktivitet. Utomhusvistelse och uppmärksamhet från 

pedagogerna kan minska när de är färre personal. 

 

I våra intervjusvar framgår det att många förskollärare har haft lekhallar på förskolan och 

haft tillgång till gymnastikhallar. Under de senaste åren har lekhallen inretts med rum i 

rummen samt att förskolorna har inte fått tider att gå till gymnastikhallen. Trots att 

Boldemann (2013) belyser vikten i sin rapport att barn i tidig ålder får uppleva och vara 

delaktiga i hälsofrämjande miljöer, lyfter Bjöklid (2005) i sin rapport bristen av 

hälsofrämjande miljöer. I rapporten framkommer att många förskolor idag har trånga 

utrymmen där det vistas fler barn än vad lokalerna är avsedda för. 

 

9.3 Förskolans läroplan 
I samtliga intervjuer understryker förskollärarna att planerad rörelse inte har förändrats 

sen förskolan fick en egen läroplan. Enligt intervjusvaren arbetade förskolorna på ett 

annat sätt med planerad rörelse och det har förändrats under tid. På många förskolor 

planerades verksamheten med en dag i skogen, en dag i atelje samt en dag gymnastik. 

Idag arbetar förskolor med projekt/tema där alla läroplansmål ska ingå, en förskollärare 

vi intervjuat påtalar det är lätt att glömma bort planerad rörelse. I läroplanen står det  ”med 

ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande”(Skolverket 2010:7). Den intervjuade förskolläraren understryker 

vikten av att få med så många läroplansmål som möjligt under projketet/temat för att den 

andra tiden under förskolans dag innebär att gå på reflektionstid, planeringstid och att 

dokumentera samt de vardagliga sysslorna som att äta och sova. Resultatet visar också att 

det har blivit ett större fokus på ämnesinriktade ämnen inom förskolan som 

naturvetenskap, teknik och matematik och då menar en förskollärare som blivit intervjad 

att det är lätt att fokusera på de ämnesinriktade ämnen att planerad rörelse kommer i 

skymundan. Det kan också vara att dessa nya läroplansmål är så mycket nytt för 

förskollärarna att sätta sig in i att de andra läroplansmålen glöms bort. Det kan vara en 

övergångsperiod tills det känns bekvämt för förskollärarna med de nya ämnesinriktade 

ämnena och att sen kommer planerad rörelse in i verksamheten igen. 
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En av förskollärarna berättar att förr fanns det observationsprotokoll där förskolläraren 

bockade av om barnet kunde rulla, åla, krypa och stå på ett ben. Genom dessa 

observationsprotokoll blev det fokus på vad barnet inte kunde. Idag tänker vi att fokus är 

riktat mot vad barn kan. I läroplanen för förskolan skrivs det om det kompetenta barnet, 

att förskollärarna ska utmana barn utifrån deras utgångspunkt. Vi tänker att dessa 

observationsprotokoll som fanns förr finns på sätt och vis kvar på förskolan idag, men i 

ett annat format. Förskolläraren ska utmana barnen och för att veta var varje barn befinner 

sig utvecklingsmässigt så görs en observation. Skillnaden är att inget bockas av utan det 

är något som diskuteras i arbetslaget. 

 

9.4 Utemiljön 
I vår analys av intervjusvaren framkommer vikten av en varierad utemiljö där barn har 

möjlighet att bli stimulerade och få utforska med hela sin kropp. Mårtensson et. al (2011) 

och Grahn (1997) hävdar att förskolor som har en gård med naturlik utemiljö med buskar, 

träd, kullar, jämn planyta som binder ihop gården, leder till att barn är mer fysiskt aktiva. 

Boldeman (2013) uttrycker i sin forskning att fysisk aktivitet ökar utomhus, speciellt om 

aktiviteten äger rum i stimulerande utemiljö som uppfyller kriterierna ifråga om yta, 

variation och växtlighet. 

 

Utifrån vårt resultat och litteratur som poängterar vikten av en varierad utemiljö, frågar 

vi oss varför det idag byggs nya avdelningar på en gård som inte är anpassad för fler barn. 

Vi tolkar att när barnantalet ökar så har kommunen inget annat val än att bygga på 

befintlig förskolegård, vilket leder till sämre utemiljö för de barn som vistas där. 

I utemiljön erbjuds barn större möjlighet till gemensamt utforskande där de kan använda 

hela sin kropp. Två av de intervjuade poängterar vikten av det sociala samspelet mellan 

barn; turtagning och regler i lekar och spel. Grahn (1997) belyser betydelsen att få vara 

delaktig i en social gemenskap där barn ges möjligheter att få utveckla sin sociala 

kompetens. Det förvånar oss att de intervjuade inte lägger mer vikt vid planerad rörelse 

på utegården, där förekommer det mer fri lek bland barn. Kan det bero på att förskollärare 

använder tiden ute på gården att diskutera och planera verksamheten istället för att vara 

tillsammans med barnen. Samtliga intervjuade ser möjligheter och fördelar med planerad 

rörelse i utemiljön, men det är endast en förskollärare som utmärker sig som verkligen 

använder utemiljön till planerad rörelse.   

 

 

9.5 Innemiljön 
Utifrån studiens syfte framkommer det att samtliga förskollärare anser att innemiljön inte 

är anpassad för planerad rörelse som kräver större utrymme. Innemiljön används till 

lugnare aktiviteter som massage, yoga, rim och ramsor samt rytmik. I Björklids (2005) 

rapport framkommer det att möjligheterna till fria ytor begränsas och det resulterar i att 

barn inte får möjlighet att använda hela sin kropp med stora och yviga rörelser. Genom 

vårt resultat tolkar vi det som  att stora ytor behövs för att få in planerad rörelse i 

innemiljön. Eller är det så att det handlar om förskollärarens inställning om hur det ska 

se ut och vad materialet ska användas till i de olika rummen. Får barn idag möjlighet att 

flytta runt materialet till andra rum och få använda sin kreativitet och fantasi. Som Osnes, 

Skaug och Kaarby (2012) skriver att bord och stolar kan användas till hinderbanor och 

inte bara till matsituationer utan det handlar om förskollärarens inställning. 
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När det inte finns så stora ytor inne för planerad rörelse så kan det vara bra att ta vara på 

den vardagliga rörelsen och göra den till planerad rörelse, som exempel en tvååring som 

ska lära sig att klättra upp på en stol. Den planerade rörelsen blir situationsbunden. 

Det har skett en förändring när det kommer till innemiljön, lekhallar har ett annat syfte 

idag än vad det hade förr. På många förskolor har lekhallarna byggts om för att komma 

ifrån spring inomhus samt att lekhallarna har ändrats och fått rum i rummen. Detta har 

skett på grund av fler barn i barngruppen och deras vistelsetid har förlängts. 

 

9.6 Förskolläraren 

Resultatet visar att förskollärarnas kompetens och intresse styr hur mycket planerad 

rörelse får utrymme i verksamheten. Forskning visar att det räcker inte bara att barn får 

kontakt med olika miljöer utan att det krävs förskollärarens uppmärksamhet för att barnen 

ska få valören i upplevelsen. Förskollaren behöver lyssna och agera efter barns infall och 

ideer för stunden (Mårtensson mfl 2011). 

Några av resultaten visade att förskolläraren menade att det var viktigt att vara delaktig 

och närvarande med barnen på gården. För att kunna utmana barn i olika situationer som 

kan uppkomma på förskolans gård. Förskolläraren som blev intervjuad menade om ett 

barn inte vågade klättra upp för klätterställningen måste förskolläraren vara närvarande 

och se det och kunna utmana barnet till att klättra. Vi tänker att ett barn som inte kan 

klättra och aldrig får utmaningen, kommer inte att klättra. Varför utsätta sig för något man 

inte kan. Då blir det lättare för barnet att göra något fysiskt som den behärskar som 

exempelvis cykla. Detta menar Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) samt Wikland 

(2013) hur viktigt det är med förskollärarens ansvar att ge barn möjlighet till planerad 

fysisk aktivitet som exempel gemensam gymnastik och fasta redskap. Förskollärarens 

ansvar att ge barn möjlighet till mycket fysisk aktivitet, i den fysiska aktiviteten 

grundläggs de kroppsrörelser som ska bli automatiserade. 

 

9.7 Konsekvenser för barn 

Vi kan se i vårt resultat att konsekvenser för barn kan vara övervikt, sitta stilla för mycket 

som leder till koncentrationssvårigheter och att barn inte lär sig spelets regler. Om 

förskolläraren inte har planerad rörelse som lekar där det innefattar regler så lär sig inte 

barn regler. Förskollärarna vi intervjuade ansåg att det har blivit ett samhällsproblem med 

för mycket stillasittande aktiviteter och föräldrar som kör barnen till alla aktiviteter. En 

av de intervjuade  pratade om det Osnes, Skaug och Kaarby (2012) syftade på att 

förskolan har en betydande roll och kan i vissa fall styra hur hälsan blir för barn när de 

blir äldre. Resultatet visade inget av det Berg och Ekblom (2015) visar på att barns 

skolprestation har ett positivt samband mellan kondition, konditionsträning och 

skolprestation. Desto mer planerad rörelse barn får desto bättre presterar de i skolan. Det 

verkar som alla förskollärare vi intervjuat är medvetna om att det finns konsekvenser men 

ändå är planerad rörelse en bisak i verksamheten idag. 
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9.8 Metoddiskussion  

Om vi hade haft möjlighet att göra om vår undersökning så hade vi valt att intervjua fler 

förskollärare som arbetar på olika förskolor. Vårt resultat skulle då kunna se annorlunda 

ut och vår diskussion kan bli bredare och djupare med fler svar från olika intervjuer. Vi 

kunde också valt att använda andra frågor i vår intervjuguide, specificerat vissa delar som 

konsekvenser av  minskad planerad rörelse för barn. Vårt urval har varit specificerat på 

förskollärare som har arbetat innan förskolan fick en egen läroplan. Om vi haft möjlighet 

att göra en större undersökning, hade det varit intressant att även intervjua förskollärare 

som endast arbetat sen förskolan fick en egen läroplan. Vi kunde ställt svaren emot 

varandra och urskiljt likheter och skillnader i deras tankar och erfarenheter om planerad 

rörelse i förskolan.   

 

9.9 Framtida utmaningar 

Under studiens gång har det väckts några funderingar. Vad är det som krävs för att 

planerad rörelse ska bli etablerat i förskolan? Kan det vara att det behövs tydligare 

riktlinjer i läroplanen till förskolan, nu är läroplanens strävansmål väldigt tolkningsbara 

för förskollärarna och finns det då inget större intresse av planerad rörelse så försummas 

det? 

 

 



  
 

29 
 

Referenser 
Allwood, CM. & Ericson, MG (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. Lund: Studenlitteratur. 

 

Bell, Judith. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5 uppl). Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg, Stephen (2014). Childrens activity levels in different playground enviroments: An 

observational study in four Canadian preschools. Early childhood educ. ( Hämtad 16-08-

01). 

 

Berg, Ulrika & Ekblom, Örjan (2015). Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn 

och ungdomar. Fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Sveriges idrottsförbund.   

 

Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. 

 

Boldemann, Cecilia (2013). Förskolebarnens utemiljöer och deras hälsa. 

Socialmedicinsk tidsskrift. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1038  

(hämtad 16-07-06).  

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB. Malmö. 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig – Lär dig: om motorik & inlärning. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker.  

 

Grahn, Patrik (red.) (1997). Ute på dagis: hur använder barn daghemsgården? : 

utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 

koncentrationsförmåga. Alnarp: MOVIUM 

 

Grindberg, Tora & Langlo Jagtoien, Greta (2000). Barn i rörelse. Fysisk aktivitet och lek 

i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.  

 

Johansson, Gunnel & Åstedt, Inga-Britta (1996). Förskolans utveckling- fakta och 

funderingar. Stockholm: HLS förlag.  

 

Kihlström,Sonja (2007). Intervju som redskap. I: Dimenäs, Jörgen (red.), Lära till lärare. 

Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 

Stockholm: Liber. 

 

Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! en introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur 

AB, Lund. 

 

Lundgren, Ulf P (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 

Liberförlag. 

 

 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1038


  
 

30 

Mellberg, Britt-Marie (2000[1993]). Rörelselek: en metod att stimulera barns utveckling. 

1. Uppl. Stockholm: Liber. 

 

Mårtensson, Fredrika, Lisberg Jensen, Ebba, Söderström, Margareta & Öhman, Johan 

(2011). Den nyttiga utevistelsen? forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för 

barns hälsa och miljöengagemang. Stockholm: Naturvårdsverket.  

(hämtad 2016-07-12).  

 

Osnes, Heid, Skaug, Hilde Nancy & Eid Kaarby, Karen Marie (2012). Kropp, rörelse och 

hälsa i förskolan. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pagels, Peter & Raustorp, Anders (2013). Att studera förskolebarns fysiska aktivitet. 

Socialmedicinsktidsskrift. 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1023 

(hämtad 16-06-24).  

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. (4 uppl). Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010). Stockholm.  

 

Socialstyrelsen (2013). Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland 

barn och ungdomar – en systenatisk översikt. http://socialstyrelsen.se. (hämtad 16-09-24) 

 

Söderström, Margareta, Boldeman, Cecilia, Shalin, Ullrika, Mårtensson, Fredrika, 

Raustorp, Anders and Blennow, Margareta (2013). The quality of the outdoor 

environment influences childrens health- a cross-sectional study preschool. (Hämtad 16-

07-06). 

 

Sörensen, Hanne Väreum (2012). Barns fysiska aktivitet i förskolan.  Dansk Avhandling. 

 

Tallberg Broman, Ingegerd (1995). Perspektiv på förskolans historia. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativ intervjuer. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Uljens, M. (2011). Didaktik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Vallberg Roth, Ann-Christine (2011). De yngre barnens läroplanshistoria: didaktik, 

dokumentation och bedömning i förskola. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiskaprinciperinom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Utgiven av Vetenskapsrådet. 

 

Wikland, Maria (2013). Att bedöma stödjande miljöer för fysisk aktivitet i förskolan. 

Socialmedicinsk tidskrift 4/2013. Hämtad på www.socialmedicinsktidskrift.se 160509.  

 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1023
http://socialstyrelsen.se/
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A,  Brev till förskollärarna 

Hej. 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på Linneuniversitetet och ska göra 
vårt självständiga arbete. Syftet med vår studie är att få kunskap om vad 
förskolläraren anser om begreppet planerad rörelse samt vad som har hänt 
med planerad rörelse över tid. 
Vår definition av begreppet planerad rörelse innebär att du som förskollärare 
har ett syfte med en fysisk aktivitet.  
  
 

Med detta brev undrar vi om du vill bidra till vår studie genom att delta i en 
intervju. 
 

Intervjun utgår från de fyra forskningsetiska principer inom humanistisk - 
samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär: 
 

1. Informationskravet: Att respondenten får ta del av syftet med 
forskningen. Deltagandet är frivilligt och respondenten har rätt att avbryta 
sin medverkan när som. vi kommer att spela in ljudet under intervjun för 
att senare kunna transkribera svaren. Det transkriberade materialet 
kommer att delas med oss forskare, vår handledare och examinator. När 
vårt självständiga arbete är klart kommer arbetet offentlighetsgöras. 
 

2. Samtyckeskravet :Detta brev gör att respondenten samtycker att vara 
delaktig i vår studie. Respondenten ger samtycke genom att skriva under 
detta dokument. 
 

3. Konfidentialitetskravet: Detta innebär att respondenten blir anonym med 
ett fiktivt namn. 
 

4. Nyttjandekravet: Syftet är att vår forskning ska tillföra  kunskap om  vad 
förskolläraren anser om begreppet planerad rörelse samt vad som har 
hänt med planerad rörelse över tid. 

 

 

Vi hoppas ni vill bidra med era kunskaper och erfarenheter till vårt självständiga 
arbete. 
Mvh Camilla Mitander och Therese Bengtsson. 
 

Datum och namnteckning: 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B, Intervjuguiden 

 
Intervjufrågor 
Hur länge har du arbetet i förskolan? 

Finns det någon speciell profil på förskolan? 

Vilken ålder har den barngrupp du arbetar med idag? 

 

1. Läroplan 

 Berätta dina tankar/erfarenheter om hur planerad rörelse sett ut sen förskolan 

fick en egen läroplan 1998? 

 Anser du att planerad rörelse har förändrats i verksamheten när den reviderade 

läroplanen kom 2010? På vilket sätt i så fall? 

 Hur tolkar du läroplanens strävansmål om rörelse? 

 

2. Beskriv vad ni gör 
 Beskriv vad planerad rörelse innebär för dig. 

 Beskriv hur förskolan arbetar med planerad rörelse? 

 Berätta om din erfarenhet av planerad rörelse? 

 Vilka tankar/kunskaper har du om de konsekvenser minskad rörelse för med sig? 

 

3. Förskolans förutsättningar om miljön 
 Berätta om vad du anser gynnar planerad rörelse på förskolegården? 

 Beskriv vad du anser gynnar planerad rörelse i innemiljön på förskolan? 

 

 


