
 
 

0 

 

   
    

Självständigt arbete i förskollärarutbildningen 

 

Planerade rörelseaktiviteter i                 

                 förskolan. 

 

 
 

 

 

Författare: Nahla Svahn 

Handledare: Barbro Gustafsson 

Examinator: Märtha Gripson 

Författare: Nahla Svahn 

Handledare: Barbro Gustafsson 

Examinator: Märtha Gripson 

Termin: Ht 2017 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2FL01E 

 



 

 

 

 

1 
 

Planerade rörelseaktiviteter i förskolan                

Planned physical activities in Preschool 
 

Abstrakt 

Syftet med studien är att skildra hur några förskollärare arbetar med och resonerar om 

planerade rörelseaktiviteter i förskolan. Syftet uppnås med hjälp av kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare fördelat på tre olika förskolor. 

Planerade rörelseaktiviteter påverkas av de olika förutsättningar och hinder förskollärarna 

har ifråga om den fysiska yttre och inre miljön, samt av deras egna kunskaper och 

erfarenheter av planerade rörelseaktiviteter, samt hur de själva ser på det pedagogiska 

syftet med rörelseaktivitet. I intervjuerna understryker alla förskollärarna fördelarna med 

planerade rörelseaktiviteter, eftersom de anser att dessa aktiviteter påverkar positivt 

barnens utveckling och lärande. Förskollärarna beskriver också hur de planerar 

rörelseaktiviteter och problematiken med att några barn missar eller inte kan delta. Tid 

och förutsättningar för planering av rörelseaktiviteter är något samtliga förskollärare i 

intervjuerna diskuterar och understryker i denna studie. 
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Bilagor 27 

1 Inledning 

Under mina 4 år på Förskollärarprogrammet har vi ofta läst och diskuterat om barns 

utveckling och lärande. I vår utbildning har vi fått lära oss hur viktig det är med fysiska 

aktiviteter för barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan (Skolverket 2016 s.10) 

avsnitt 2.2 Utveckling och lärande finns två strävansmål med koppling till fysisk aktivitet 

i förskolan. 

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. 

● utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama.  

Skolverket (2016) beskriver bland annat att den dagliga verksamheten skall erbjuda 

barnen en stimulerande miljö som skall utmana barnen till aktiviteter och lekar samt att 

barnens egna fantasier och kreativitet ska ges utrymme i både de planerade och fria 

aktiviteter som sker på förskolan. 

Folkhälsomyndigheten beskriver att fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse som är en 

följd av skelettmuskulaturen sammandragning och resulterar i ökad energiförbrukning. 
1Fysisk aktivitet inbegriper bland annat vardagsaktiviteter, att gå till fots, friluftsliv, lek, 

motion och fysisk träning. Effekterna av fysisk aktivitet bestäms framför allt av intensitet 

(hur ansträngande aktiviteten är), duration (varaktighet i aktiviteten), frekvens (hur ofta 

aktiviteten sker), vilken typ av aktivitet (om den ska stärka balans, kondition eller 

muskelgrupper), individens ålder, individens kön, omgivningsfaktorer (t.ex. temperatur 

och luftfuktighet), andra faktorer (exempelvis om aktiviteten sker inomhus eller utomhus, 

enskilt eller i grupp, frivilligt och lustbetonat eller motvilligt och stressfyllt). 

Begreppet planerad rörelseaktivitet, som ofta beskrivs som fysisk aktivitet eller 

rörelseaktivitet i litteraturen och kan vara antingen spontan eller planerad av som i detta 

fall av förskolepersonalen har gett mig förståelse för hur viktigt det är med planerade 

aktiviteter och hur dessa kan påverka barn i en positiv utveckling. Osnes, Skaug och 

Kaarby (2012) beskriver barns kroppsliga beteende, vilket i hög grad kommer till uttryck 

i den kroppsliga leken. De menar att spänning och faran i leken och den sinnliga 

upplevelsen av att leka kroppsligt tycks vara en viktig drivkraft för barnens engagemang. 

                                                 
1
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-aktivitet-och-halsa/ 
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Motorik, fysiska och sociala erfarenheter, kreativitet och intellekt utvecklas i dessa 

aktiviteter. Eftersom fysisk aktivitet spelar en så stor roll i förskolans arbete ville jag i 

min studie ta reda på hur förskollärare arbetar med och resonerar om planerade 

rörelseaktiviteter i förskolan. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skildra hur några förskollärare arbetar med och resonerar om 

planerade rörelseaktiviteter i förskolan. 

Frågeställningarna är: 

 ●        Vilka typer av planerade fysiska aktiviteter använder förskollärarna? 

 ●         Vilka pedagogiska syften har de med dessa aktiviteter? 

Frågeställningarna besvaras genom att fyra förskollärare intervjuas. Insamlat material 

analyseras mot bakgrund av sociokulturell teori, litteratur och tidigare forskning.   
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3 Litteratur och tidigare forskning 

I följande kapitel beskrivs varför planerad rörelse är både viktiga och intressanta att 

studera och faller också samman med läroplanens olika strävansmål. I läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 under avsnitt mål och riktlinjer beskrivs hur förskolan ska sträva efter 

att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt sin förståelse av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Tallberg Broman (1995) beskriver hur Sveriges småskolor och folkskolan först under 

början av 1900-talet inser fördelarna med att använda rörelse, rytmik och sång i barnens 

lekar och lärande, vilket var en inspiration av Fröbels socialpedagogiska rörelse 

barnsträdgårdsrörelse även kallad för Kindergarten. Tallberg Broman (1995) beskriver 

barnträdgårdsrörelsen hur tanken med denna pedagogik skulle vara att leken skulle vara 

fri men ledas av de vuxna och att dessa aktiviteter skulle få ta tid och utrymme i skolan 

och få barnen engagerade genom deras huvud, hand och hjärta. År 1919 infördes ämnet 

”gymnastik” officiellt i de små-och folkskolorna som kulle fokusera på rytmik, rörelse i 

lekarna. 

Barnstugeutredningen (BU) tillkom år 1968 och gav förslag på förbättringar i skolans 

verksamheter i form av olika större redskap som till exempel rutschkanor och 

klätterväggar, men huvudsyftet var att verksamheterna skulle anpassa och möta varje barn 

och även barn med särskilda behov (Johansson & Åstedt 1986). Johansson och Åstedt 

skriver om det Pedagogiska programmet för förskolan som Socialstyrelsen gav ut år 1987 

och det visar hur Socialstyrelsen lade vikt på att varje barn ska få en kärleksfull omsorg, 

känna gemenskap och trygghet i sig själva och den värld runt omkring dem, samt att 

rörelselek stärker barns egen kroppsuppfattning och utvecklar deras identitet. Planerade 

rörelseaktiviteter fyller också en viktig funktion i barnets egen hälsa, dagens forskning, 

litteratur och media påvisar att regelbunden fysisk aktivitet hos barn skapar positiva 

effekter i frågor om vikt, blodtryck och benmassa (a.a.). 

Sandborgh-Holmdahl (1993) beskriver att vi inte är födda till att sitta stilla, vi är födda 

till att röra på oss, samt att barn behöver få tid och möjlighet att använda sin kropp och 

att röra sig för att de inte ska hindras i sin naturliga utveckling. Osnes, Skaug och Eid 

Kaarby (2012) menar att rörelse och lek är viktiga inslag i barnens liv och detta leder då 

till framgångar i olika färdigheter som är väsentliga i barnets egen färdighet och fortsatta 

motivation. Enligt Millar (1970) har barn mycket svårare att sitta stilla än vi vuxna. 

Anledningen till detta är inte att de har mer överskottsenergi än vi vuxna utan det beror 

på att de inte har kontroll över sitt rörelsesystem. 

Enligt Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) är rörelsen en mycket viktigt del i 

undervisningen. Rörelseaktiviteter är en stor källa till glädje. Genom att röra på sig 

främjar man både koncentration och inlärningsförmågan. 
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3.1 Rörelseaktiviteter inne och ute 

Hustyi, Normand, Larson och Morley (2012) har gjort en studie i syfte att utveckla och 

testa metoder för att bedöma effekten av olika fysiska aktiviteter i varierande miljöer och 

sammanhang hos förskolebarn i fyraårsåldern och nyckelorden i studien är 

beteendevetenskap, funktionell bedömning, fetma och fysisk aktivitet. I studien användes 

videokameror som observationsutrustning. Studien utgick från flera olika aktivitetsnivåer 

med bestämda platser där observationerna skulle ske då barnen skulle utföra de olika 

aktiviteterna. Varje session varade i 5 minuter och 3 till 5 gånger per dag. Den fysiska 

miljön varierade med både fasta lekplatsutrustningar och med lösa leksaker som bollar, 

hinkar och spadar. Barnen fick instruktioner att leka med de utvalda leksakerna i den 

aktuella aktiviteten, men på vilket sätt fick de välja själva. Studien beskriver hur fysisk 

aktivitet är avgörande ur hälsosynpunkt och samtidigt en bra kandidat för beteendestudier 

eftersom de är lätta att observera. De påstår utifrån studiens resultat att kunskap om och 

förståelse för barns fysiska aktivitet i olika miljöer och sammanhang kan bidra till att 

utveckla mera effektiva och individuella insatser för barns hälsa och välbefinnande. 

Studiens resultat visar att den fasta lekplatsutrustningen producerar den högsta MVPA 

(Moderate-to vigorious intensity physical activity = måttlig till högintensiv fysisk 

aktivitetet). Studien visar också på hur MVPA påverkas av barnets kamrater eller vuxna 

i den miljön som aktiviteten utförs. 

Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä och Valtonen (2014) har gjort en studie som 

utfördes på 823 finska barn i åldrarna ett till sju år undersöktes barns fysiska aktivitet 

inom förskolan  Forskningsresultatet visar att barns fysiska aktiviteter påverkas av miljön 

och de sociala relationerna. Fysisk aktivitet beskrivs som kroppsrörelser som skapas av 

musklerna som kraftigt ökar energiförbrukningen. Studien visar att förskolemiljön är 

viktig för barns fysiska aktivitet. I studien har de undersökt utemiljön och uteleken. Det 

som har ökat den fysiska aktiviteten är “mindre fasta lekredskap” som t ex. 

klätterställningar, gungor eller rutschkanor och större fri yta. Resultatet visar att barnens 

fysiska aktiviteter med hög intensitet kommer fram i den fria leken. De kommer även 

fram till att barnen är mer fysiskt aktiva ju längre bort de är från sina pedagoger. Forskarna 

tar upp att det är viktigt att barnen själva tar egna initiativ till fysisk rörelseaktivitet 

samtidigt som de beskriver att det är viktigt att pedagogerna är lyhörda på olika barns 

behov (Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhälä & Valtonen 2014). 

3.2 Pedagogens ledarroll i planerade rörelseaktiviteter 

En ledare brukar definieras som en person som har ett specifikt och definierat ansvar för 

att målen uppnås, och ledning som ett styrt samspel mellan människor att nå målen. Det 

kan vara nyttigt att betrakta sig själv som ledare när man har ansvaret för att leda fysisk 

aktivitet skriver Grindberg och Jagtoien (2010). 
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Gotsvalli (1990) menar att ledningsprocessen kan indelas i fyra funktioner planering, 

organisering, handledning, samt evaluering och uppföljning: 

1. Planering 

Planeringsarbetet utgör en omfattande del av ledandet av fysisk aktivitet och man 

måste kunna variera metoderna i förhållande till de förutsättningar som den 

fysiska miljön erbjuder. 

2. Organisering 

När man skall genomföra pedagogiska arbetsuppgifter, där i synnerhet de 

praktiska förutsättningarna varierar så starkt, ställs stora krav på 

organisationsfunktioner och förmåga att fatta snabba beslut och förmåga på 

flexibilitet. 

3. Handledning 

När man leder fysisk aktivitet måste man handleda andra. Det är sällan en enda 

person som leder en barngrupp och frågor som bör ställas är vem skall göra vad 

och varför och hur? Handledaren ska kunna ge råd åt medhjälparna i både 

vägledning, stöd och uppmuntran. Hur handledaren agerar är beroende av vilken 

pedagogisk grundsyn hon/han har och ur vilken pedagogisk inriktning hon/han 

tillämpar i arbetet. 

4. Evaluering och uppföljning 

De pedagogiska program man planerar, förbereder och genomför är en 

konsekvens av de mål man har valt att arbeta mot. Evaluering är en del av 

planeringsarbetet och med hjälp av evaluering och slutevaluering får man 

information om i vilken grad man har uppnått de uppställda målen. Evaluering är 

en förutsättning för att kunna ta ställning till om planerna bör ändras, både under 

genomförandet och efter periodens slut (Grindberg & Jagtoien 2010). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer studiens ramverk den sociokulturella teorin att beskrivas. Denna 

teori kommer senare att bli en utgångspunkt till tolkning och analys av arbetet. I denna 

studie används begreppet rörelse och vad som huvudsakligen har inverkan på planering 

och utförande av planerade rörelseaktiviteter. Miljö, material och sociala förutsättningar 

är några delar av de överväganden som tas upp i studien. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs (1896-

1934) arbeten och tankar om utveckling, lärande och språk. Under 1980-1990 talen 

återupptäcktes intresset för Vygotskijs teorier och tankar kring dess användning i skola 

och förskola (Säljö, 2005). I det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt 

begrepp som förklarar samverkan mellan människor och hur de kulturella redskap som 

används för att förstå och kunna agera i sin omvärld. Begreppet mediering innebär att 

mentala funktioner förmedlas, överförs och understöds med hjälp av fysiska och 

intellektuella/språkliga redskap som människan använder sig av i olika sociala aktiviteter. 

Säljö (2005) beskriver begreppet mediering hur det antyder att människan inte står i 

direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden, utan att människan hanterar den 

med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 

sociala praktiker. Den sociokulturella traditionen förstärks av bland annat i Sverige 

genom, även de rådande utredningarna inför läroplansreformerna 1994 är också klart 

påverkade av ett sociokulturellt perspektiv (a.a.). Grunden i Vygotskijs arbete handlar om 

människans utveckling både ur ett biologiskt och ur ett sociokulturellt perspektiv, samt 

hur dessa båda dimensioner samverkar. Proximalzonsteorin är ett begrepp som 

Vygotskijs utvecklat och beskriver skillnaden mellan vad en individ kan göra med hjälp 

och utan hjälp. Han menar att barn ofta följer en vuxens exempel och på så sätt utvecklar 

förmågan att genomföra vissa uppgifter utan hjälp. Definitionen av zonen i proximal 

utveckling presenteras av Vygotskijs som skillnaden mellan den potentiella utveckling 

som bestäms genom problemlösning under en vuxens ledning och den faktiska 

utvecklingsnivån som bestäms av en oberoende problemlösning. Göran Linde (2012) 

skriver om lärande att det är en aspekt av all mänsklig verksamhet och därför en 

utgångspunkt i synen på lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Linde menar att 

människans hjärna är genetiskt densamma som för tusentals år sedan, men hur vi 

”programmeras” beror på hur vi använder oss av dagens alla kommunikationsmedel och 

användning av olika redskap i vardagen. Linde (2012) skriver att i den sociokulturella 

synen på lärande betonas inte bara den organiserade undervisningen i skolan utan också 

i det dagliga livet och därför bör skolan ge eleverna problemlösande och experimentella 

uppgifter med tillhörande redskap Dessa stödjer systematiskt eleverna i att överskrida den 

dagliga erfarenheten i tid, rum och i de teoretiska perspektiven. 
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5 Metod  

Här motiveras och förklaras datainsamlingsmetod, urval, genomförande, bearbetning av 

data, metoddiskussion och etiska överväganden. 

5.1 Metodval 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket enligt 

Denscombe (2016) innebär att identifiera och bestämma företeelser och dessa företeelsers 

kännetecken och struktur, samt utgå från en färdig mall med frågor där det finns utrymme 

för och flexibilitet inför informantens egna erfarenheter och tankar. En kvalitativ metod 

behandlar innebörder och egenskaper hos olika fenomen i vår omvärld och hur dessa 

innebörder kan variera mellan olika personer (Kihlström 2016). Jag valde därför inte 

arbeta med en kvantitativ undersökningsmetod, eftersom denna kräver mer struktur och 

inte erbjuder den dynamik och möjlighet att låta intervjun gå i olika riktningar som den 

kvalitativa metoden. Med hjälp av öppna frågor och följdfrågor konkretiserades svaren 

hos förskollärarna i min studie. Allwood och Erikson (2012) beskriver hur kvalitativa 

metoder går in på djupet, vilket Kihlström (2016) också beskriver om kvalitativ intervju, 

då den som intervjuar styr intervjun och skapar förutsättningar att komma mer in på 

djupet. 

Semistrukturerade intervjuer skapar flexibilitet i frågornas ordningsföljd och låter den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de aktuella frågor som ställs. En 

kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga 

samtalet genom att den har ett bestämt fokus, samt att det är intervjuaren som bestämmer 

riktningen på samtalet och ser till att man håller sig till ämnet (Kihlström 2016). 

Kihlström förklarar att kvalitativa metoder är lämpliga för forskaren för att få tillgång till 

informanternas egna erfarenheter, uppfattningar, tänkande och handlingar. 

5.2 Urval och genomförande 

I min studie använde jag mig av ett subjektivt urval av fyra förskollärare som jag valt ut 

för att de var i olika åldrar, samt att de arbetar på förskolor med olika antal barn i 

grupperna. Jag ansåg att valet av fyra informanter var lagom många i förhållande till den 

tid jag hade för att genomföra min studie. Var och en fick ett informationsbrev om mitt 

ämnesområde, syfte och etiska utgångspunkter kring min studie. De verksamma 

förskollärare jag valde att intervjua hade olika långa erfarenheter av yrket och arbetade 

på olika förskolor med varierande förutsättningar i sina verksamheter, vilket jag ansåg 

viktigt för att få en god variation och bred överblick i studiens resultat. Samtliga 

förskollärare hade erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barngrupper i olika åldrar 

mellan 1-5 år i verksamheter där rörelse är en viktig del av deras pedagogiska arbete. Ett 

subjektivt urval fungerar när forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller 
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företeelser som ska undersökas och medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses att 

just dessa ger mest värdefull data. De väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke, och detta 

syfte återspeglar de utvalda människornas eller företeelsernas särskilda kvaliteter och 

deras relevans för undersökningstemat (Denscombe 2016). 

I denna studie valdes fyra förskollärare som arbetar under samma huvudman i samma 

kommun för att jag kände till dem och vet vilka pedagogiska erfarenheter de har i sin 

yrkesroll. Efter att deltagarna läst informationsbrevet och godkänt de utsända 

samtyckesformulären, samt fått samtycke av verksamhetens rektor att delta i studien, så 

fick de återkomma med lämplig tid och plats för intervjuerna. Alla valde sin arbetsplats 

för sina intervjuer, eftersom de fått godkänt av sina rektorer att utföra intervjuerna under 

arbetstid. De intervjuades en efter en och intervjuerna inleddes med en presentation av 

syftet med intervjun och jag informerade samtliga att jag ville använda mig av 

ljudinspelning under intervjun, Ljudinspelaren valdes för att kunna ges möjlighet att 

lyssna på svaren flera gånger. 

Relevanta intervjufrågor skapades utifrån frågeställningar, se bilaga A1. Intervjufrågorna 

skickades till informanterna i god tid för att de själva skulle hinna skapa sig en bild 

studiens syfte och tid att förbereda sina svar. Frågeställningarna var öppna frågor så att 

de ej kunde besvaras med ett ja eller nej. Öppna frågor är sådana som låter respondenten 

själv formulera svaret, bestämma svarets längd och den typ av innehåll som svaret tar 

upp. Fördelen med öppna frågor är att den information som samlas in genom svaren med 

stor sannolikhet kommer återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondentens 

synpunkter (Denscombe 2016). Intervjuerna med varje informant tog i genomsnitt 30 min 

och under intervjuerna skrev jag även anteckningar för att förstärka min datainsamling. 

5.3 Bearbetning av data 

Denscombe (2016 s.386) beskriver hur kvalitativ data måste förberedas och organiseras 

innan den låter sig analyseras, samt att all ursprunglig data måste skyddas och kopieras, 

därefter måste all data katalogiseras och indexeras. Denscombe (2016) beskriver också 

utmaningar med ljudupptagningar om till exempel att höra vad människorna säger i 

ljudupptagningen och att kunna rekonstruera det talade ordet, eftersom människor inte 

alltid talar i fullständiga och avslutade satser, samt att ta sig tid att fånga in och förstå  

intonationen, betoningen och uttalet hos den intervjuade personen. När intervjuerna var 

klara så började jag med att organisera den insamlade data. Mina ljud-inspelningar 

transkriberades noggrant tillsammans med de anteckningar som förts för varje enskild 

intervju. Ljudinspelningar behöver vanligtvis transkriberas och kommenteras, vilket gör 

det lättare att genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan data (Descombe 

2016,). I detta katalogiserade material kunde jag utläsa samband och olikheter i svar och 

diskussioner med intervjuerna. Bearbetningen av transkriberingen var tidskrävande och 
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krävde en bedömning av vad som var värdefull data eller inte. Inspelningarna med 

informanterna var inte alltid fullständiga i deras meningsuppbyggnad eller i sina 

avslutande satser, vilket gjorde att jag ibland fick rekonstruera ljudinspelningen i den 

skriftliga formen. Andra problem med att översätta ljudupptagningar till skriftlig form är 

hur man ska skriva ut betoningar, uttal och intonationen på ett rättvist sätt. Dessa problem 

att översätta ljudupptagningar beskriver Descombe (2016) med att konsekvenserna i 

själva verket blir att en del av innebörden blir berövad. Det slutgiltiga tolkade materialet 

som presenterades hade då skapats genom noggranna och återupprepade läsningar och 

genomgångar av transkriberingarna, och med hjälp av tidigare forskning och litteratur så 

kunde jag slutföra studien om förskollärarnas arbete och resonemang kring 

rörelseaktivitet i förskolan. 

5.4 Etiska överväganden 

Inför studien skickade jag ut information i form av brev till samtliga förskollärare jag valt 

ut att intervjua. Informationsbrevet innehöll de grundläggande individskyddskraven som 

kan delas upp i fyra huvudkrav i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). 

Individskyddskraven innehåller och innebär följande att i informationskravet har 

forskaren skyldighet att informera om studiens syfte och deltagarens uppgift och villkor 

i studien. Den andra är samtyckeskravet och innebär att deltagaren skall själv få bestämma 

om sin medverkan och har sin rätt att avbryta utan negativa följder. Den tredje är 

konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter på kall förvaras så att inga 

obehöriga ska kunna ta del av dem, samt att forskaren skall tänka på att lämna ut så lite 

detaljerad information om deltagarna så att inte läsaren kan identifiera enskilda individer. 

(Vetenskapsrådet 2011) skriver att det är till sist nyttjandekravet som är deltagarens 

uppgifter, som endast får användas för forskningsstudien och dessa uppgifter får inte 

lånas ut eller användas för enskilt bruk. 

Denscombe (2016) beskriver de fyra olika etiska huvudprinciper man ska förhålla sig till, 

vilka kortfattat innehåller att man som forskare ska skydda deltagarnas intressen, 

garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke, undviker falska 

förespeglingar och bedrivs med vetenskapliga metoder samt att forskningen följer den 

nationella lagstiftningen. En forskningsrapport visar dålig forskningsetik om den har 

vetenskapliga brister när det gäller precisionen i frågeställningen, använder felaktiga 

metoder eller etablerar metoder på ett felaktigt sätt, systematiskt utelämnar observationer 

som inte passar ihop med författarens tes, hanterar på ett statistiskt oacceptabelt sätt eller 

använder en uppläggning av studien som inte gör det möjligt att svara på frågan 

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011).  
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6 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av intervjufrågorna och för att tydliggöra för 

läsaren används det en del citat från informanternas svar i denna text. 

6.1 Planerade rörelseaktiviteter 

Förskollärarna 2 och 3 beskriver hur de medvetet försöker skapa minst en 

rörelseaktivitet i veckan och hur de varierar dessa med musik, dans och fysiska övningar 

med olika redskap.   

“Vi har mini-röris planerat en gång i veckan, varje torsdag som vi har   

tillsammans med vår grannavdelning. Då och då tar vi ut bandspelaren 

och har mini-röris med barnen på vår utegård.” ( Förskollärare 2) 

“Vi har planerade rörelseaktiviteter på förskolan. Minst en gång i veckan 

som vi lagt in på planering. Det är fredagarna. Ibland kan det vara någon 

gång under veckan också.” ( Förskollärare 3) 

Förskollärare 2 och 4 berättar hur de planerar fysiska aktiviteter en gång i veckan. Båda 

förskollärare berättar hur de planerar in “röris” på skiva eller hinderbana, samt berättar 

hur deras barn tycker mycket om dans och dessa aktiviteter sker nästan dagligen. Samtliga 

förskollärare i studien berättar att musiken är en viktig del och används ofta för att barnen 

tycker det är roligt och underhållande.  

“har vi bland annat mini-röris, vanlig dans till radion eller dans under 

samlingar. Vi har också arbetat en del med gumman i lådan i vårt 

temaarbete: Färg och Form, där barnen går runt i en cirkel, eller går 

runt lådan.”(Förskollärare 2)   

“Vi har använt oss av röris. Friskis och svettis rörelse pass som är 

anpassat för förskolan. Där ingår även dans och rörelser som tränar hela 

kroppen på på ett roligt sätt. Vi har varje fredag samling med röris  “ 

(Förskollärare 4)           

6.1.1 Inspiration till rörelse 

Samtliga informanter berättar om hur de lägger vikt på att själva delta i rörelse 

aktiviteterna tillsammans med barnen i syfte att uppmuntra och visa att det är roligt. 

Förskollärare 1 förklarar varför de uppmuntrar barnen till rörelseaktiviteter, vilket är att 

stärka barnets självkänsla och självförtroende. 
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 “Vi uppmuntrar barnen att vara med på de aktiviteter som vi har. Vi gör rörelser 

och dansar. Vi försöker också förnya och göra olika saker för att barnen inte ska 

känna att de gör samma sak hela tiden. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att 

kanske göra samma sak några gånger så att de lär sig. När barnen känner att de 

kan så uppmuntrar vi också mycket för att stärka deras självkänsla och 

självförtroende.”(Förskollärare 1)  

Förskollärare 2 berättar om att se till den situation de befinner sig i och att tiden är en 

faktor att förhålla sig till. 

  “Ja, just nu har de flesta barnen stort intresse för rörelse och springer direkt när 

dörren till rörelserummet öppnas. Barnens initiativ uppmuntras mycket, så när de 

går fram och pekar på radion så sätter vi oftast igång lite musik och dansar 

tillsammans med barnen. Men så får man se situationen också, ibland kanske det 

inte finns tid till det.”( förskollärare 2)  

Förskollärare 4 berättar att de försöker göra rörelse till något roligt, eftersom de anser at 

barn gör det om de tycker det är roligt och kanske utmanande. En annan berättar om sin 

delaktighet i rörelse aktiviteterna. 

“Jag tror det handlar mycket om jag som förskollärare också är med i rörelselekar, 

mitt förhållningssätt och attityd till rörelsen. Eller ja.. det kan ju också vara att jag 

organiserar roliga rörelselekar ute, med hinderbana eller rörelselek som t. ex under 

hökens vingar kom.” ( förskollärare 4) 

6.1.2 För- och nackdelar med planerad rörelseaktivitet 

Förskollärarna svarar mer om och framhåller fördelarna med planerade rörelseaktiviteter 

i förhållande till nackdelarna, vilket visar på deras engagemang och tro på dessa 

aktiviteter. Förskollärare 2 berättar om vikten med schemaläggning. 

”Fördelarna kan vara att rörelseaktiviteter överhuvudtaget blir av på förskolan. Är 

det inte schemalagt och mer som en spontan aktivitet risken att aktiviteten inte sker 

så ofta.” (förskollärare 2). 

Förskolläraren 1 berömmer sin egen avdelning för att de är duktiga på att lägga in 

spontana rörelsestunder och minst en planerad rörelseaktivitet i veckan för att nå ut till 

alla barnen. Förskolläraren upplever också vissa nackdelar med att schemalägga rörelse 

aktiviteter, eftersom de då kan missa några barn, eftersom alla barnen inte följer samma 

schema, vilket också förskollärare 3 upplever som en nackdel. 

”En planerad aktivitet kan bli väldigt bra då den är just planerad. Det kan vi få med 

väldigt mycket lärande och ha chansen att planera grundligt och tänka igenom vad 

vi vill att barnen ska få ut av aktiviteten… man kan också då utvärdera hur det blev 
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och vad det var som gjorde att det blev så och kunna förändra det till nästa gång om 

det behövs. Då kan det vara lättare att se vad barnen faktiskt kan om man har 

planerat aktiviteten innan. Då kan man se vad barnen behöver öva mer på och hur 

man utmanar dem utefter vad de redan kan” (förskollärare 1). 

”Nackdelen kan väl vara att alla barnen inte känner för att röra sig på en given tid. 

Och det tycker jag blir en svår balans, jag vill inte tvinga barnet men jag försöker 

uppmuntra. (förskollärare 4) 

Förskollärare 1 understryker vikten av att barnen inte känner något tvång inför 

aktiviteterna, utan arbetar utifrån att det skall vara lustfyllt och att lärarens uppgift är att 

uppmuntra och utmana barnen. Eftersom de menar att tvång och avbrott i aktiviteterna 

kan associeras till något negativt. Förskolläraren 1 förklarar också mer utförligt än de 

andra förskollärarna om de nackdelar som eventuellt kan uppstå med just planerade 

rörelseaktiviteter, som att barnen inte alls tycker det är roligt och att förskollärarna måste 

avbryta den planerade aktiviteten.  

”Ibland kanske man har planerat någonting som barnen inte alls tycker är roligt eller 

om dom leker något som man måste avbryta för att ha den planerade aktivitet: Då 

kanske man inte alls får samma effekt för att barnen egentligen inte vill. Vi sådana 

situationer där det känns som att barnen inte orkar eller vill så brukar jag avbryta 

och göra något annat istället. Jag vill inte att det ska bli något tvång, då kanske 

barnen associerar det med något negativt. Om en aktivitet kommer spontant från 

barnen så chansen större att det blir roligare och lärorikt, då det är något som barnen 

verkligen vill just då.(förskollärare 1) 

6.2 Pedagogiska syften 

Förskollärare 1 berättar att de tänker på hur barns egen kroppsuppfattning, motorik och 

koordinationsförmåga byggs upp med hjälp av rörelseaktiviteter. 

”Barnen tränar sin motoriska förmåga, kroppsuppfattning och 

koordinationsförmåga. De tränar också på att vänta på sin tur och att kunna förstå 

instruktioner. Att röra på sig tror jag också är bra ur ett hälsoperspektiv. Många barn 

kanske sitter mycket stilla hemma.” (förskollärare 1) 

Förskolläraren 3 berättar också hur de aktivt använder sig av att barnen får träna 

matematiska aktiviteter för att lära sig att lokalisera sig i sin omgivning. Hon understryker 

också vikten av att barnen ska lära sig var de har sin kropp i förhållande till annat i rummet 

och hur de ska ta sig igenom ex. vis hinderbanor. 

 

”vårt syfte med rörelse är att barn idag behöver röra sig, många sitter mycket stilla, 
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kanske inte så i vår åldersgrupp som vi har. Men om lär sig från början att tycka det 

är roligt med rörelse så hoppas man att det ska fortsätta. Att barnen får ha 

rörelseaktiviteter i grupp gör att de lär sig turtagning och samarbete.”(förskollärare 

3) 

Förskollärare 4 tar upp läroplansmål om barns utveckling och förmåga att leka och lära.  

”De är ju läroplansmål såsom att barnen ska utveckla sin kroppsuppfattning 

utveckla motoriken och koordinationsförmågan. Sen är det ju också att de utvecklar 

förmåga att leka och lära.” (förskollärare 4) 

Förskollärare 2 refererar också till barns utveckling i förmåga att leka och lära, samt 

upplever också hur barnen får en högre koncentrationsförmåga när de leker med hela 

kroppen. 

”Jo självklart att det ska vara en rolig och lustfylld miljö för barnen. Aktiviteterna 

bidrar även till barnens sociala förmåga då det gärna gör detta tillsammans med sina 

kompisar. Sen bidrar det ju också till deras rumsuppfattning och kroppsuppfattning. 

Jag upplever även att barnen har ökad koncentration när de får röra sig med hela 

kroppen.” (förskollärare 2) 

6.3 Hinder för rörelseaktiviteter 

Förskolornas miljö skiljer sig åt och några har mer möjligheter/hinder inomhus och andra 

utomhus. Förskollärare 1 och 4 berättar om sina begränsade utrymmen inomhus och hur 

de löser dessa problem. 

”Vi har inte jättemycket utrymme att ha rörelseaktiviteter på. Vi försöker möblera 

om lite och vara i detta största rummet. Men det skulle vara svårt att ha rörelse med 

hela barngruppen samtidigt. Vi försöker alltid att dela gruppen. Delvis för att det 

inte finns men även för att man då kan hjälpa alla barnen och förhoppningsvis med 

dom alla i aktiviteten. Men däremot så har vi en gård som vi skulle kunna vara på, 

men det är två andra avdelningar som också ska samsas. (förskolläraren 1) 

Förskolläraren 3 berättar hur de försöker skapa de rörelseaktiviteter som de vill göra och 

detta genom att möblera om och på så vis skapa lämpliga miljöer för barnen. Eftersom de 

har en begränsad yta att ha dessa rörelseaktiviteter brukar de dela upp barngruppen oftast 

i två grupper. Hon berättar om förskolans hinder med uteaktiviteter eftersom förskolans 

uteområde delas med flera förskolor. En annan förskollärare beskriver också deras hinder 

med rörelseaktiviteter inomhus då de också har begränsade ytor att vara på, samt hur de 

får möblera om och göra det så bra de kan med de förutsättningar de har.  

”Vi har inte så stora lokaler. Och rummet som är störst har lite möbler som vi får 

knuffa undan för att få ytan. Vi brukar ha rörelse även ute. Det är lättare då vi inte 
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behöver fundera på att möblera om varje gång. Men jag ser egentligen inte det som 

något hinder. Känns som man kan anpassa till olika rörelseaktiviteter, beroende på 

vad man är.”(förskollärare 3) 

Förskolläraren 2 ser inga större hinder att utöva rörelseaktiviteter, eftersom hennes 

förskola har en bra inomhus och utomhusmiljö, som inte hindrar dem i deras 

rörelseaktiviteter. Här märker man skillnader mellan förskolor och deras möjligheter att 

utöva olika aktiviteter, vilket underlättar eller försvårar förskollärarens planering av 

rörelseaktiviteter. 

”Nej jag tycker inte att det finns hinder. Vi väldigt stor tillgång till bandspelare, tillräckligt 

med yta och material för att kunna ha rörelseaktivitet på min avdelning.” (förskollärare 

2) 

Förskollärare 4 understryker förskolans utomhusmiljö som minimalt anpassad för 

barnens lekar och aktiviteter. Denna förskola skiljer sig mest från de övriga inte på grund 

av begränsad yta utan frånvaro av lekplatsutrustningar som tex klätterställningar, 

sandlådor och gungor. Trots detta ser hon att barnen hittar andra sätt att hitta andra former 

av lekar och verkar ganska nöjd med det.  

”Ja, vår utegård är inte så lockande för rörelse lekar, vi har inga klätterställningar eller 

liknande. Men de flesta barn hittar på roliga lekar, så som tjuv och polis eller hinderbana 

med stockar” (förskollärare 4) 
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7 Analys 

I följande kapitel finns mina tolkningar och reflektioner kring resultaten. Analysen 

innehåll är utifrån mitt syfte, teori och frågeställningar som tidigare presenterats. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står det i riktlinjerna, att alla som arbetar i 

förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. I den sociokulturella teorin (Säljö, 2005) förklaras att vi individer lever i ett 

socialt sammanhang, vilket utgörs av vårt språk, kultur och spelar därför en central roll i 

allt lärande. En annan viktig del i den sociokulturella teorin är att Vygotskij förespråkade 

en form av aktivitetspedagogik undervisning, som innebär att barnets aktivitet står i 

centrum för lärandet. 

7.1 Tid för planering 

Planeringsarbetet utgör en omfattande del av ledandet av fysisk aktivitet. De fysiska 

rambetingelserna varierar mycket beroende på huruvida man planerar aktiviteter i 

gymnastiksal, i simbassäng, på uteplatsen eller i skogen. Man måste kunna variera 

metoden i överensstämmelse med de olika praktiska förutsättningarna som bjuds. Det tar 

tid att planera, förbereda och genomföra pedagogiska program som varierar så mycket 

från den ena situationen till den andra. Ett väl genomfört planeringsarbete måste dock få 

ta tid (Grindberg & Jagtoien, 2010). En av förskollärarna berättar dock att det inte alltid 

blir rörelseaktiviteter varje vecka utan att det kan gå några veckor emellan, vilket tyder 

på brist av tid och att annat i verksamheten prioriteras före detta. Det första som förutsätter 

en bra rörelsestund är att det finns förskolepersonal som förstår betydelsen av rörelselek 

och tycker den är rolig, sen kan man tillsammans med barnen experimentera och utveckla 

både sina egna och barnens erfarenheter av rörelselek. För att rörelsestunder skall fungera 

behövs vissa ramar så att den blir en positiv upplevelse, där alla känner sig trygga. 

Samtliga förskollärare understryker att de planerar för rörelseaktiviteter minst en gång i 

veckan för samtliga barn. I dessa rörelseaktiviteter använder de sig av musik, dans och 

olika lekar för att skapa lustfyllda och inspirerande fysiska övningar. Under 

rörelsestunden utvecklas då samspelet mellan perception och motorik, barnen får också 

en konkret upplevelse av många begrepp; styrka, smidighet och flexibilitet främjas. Varje 

enkel övning innehåller olika rörelser som kan betonas och struktureras på olika sätt. Det 

här är ett sätt som är passande och inom de här ramarna kan man på ett medvetet sätt 

plocka in de övningar som passar just den barngrupp man för tillfället arbetar med 

(Mellberg, 2000). I min analys kan jag utläsa att endast en av de fyra intervjuade 

förskollärare referera till läroplansmålen som berättar om vikten med fysisk aktivitet i 

förskolan. 
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7.2 Engagerade förskollärare 

Alla förskollärare berättar att de själva är aktiva i rörelseaktiviteterna, eftersom de då ser 

möjligheter att uppmuntra barnens deltagande och stärka barnens självkänsla och 

självförtroende. En förskollärare menar att ledarens egen attityd och förhållningssätt till 

rörelselekar påverkar utformningen av de planerade rörelseaktiviteterna. När 

förskollärare deltar och bistår barnen med både fysiska och språkliga redskap i olika 

aktiviteter, så hjälper de barnen att förstå och tolka sin omvärld, vilket i det sociokulturella 

perspektivet kallas för mediering. När vuxna visar att de också kan fantisera och att de 

tycker om att skoja och busa, medverkar de till att skapa en bättre lekatmosfär, samtidigt 

stödjer de barnens uppfinningsförmåga och lust att experimentera. Vygotskij betonade 

återkommande hur viktig det mänskliga samspelet är i barnets utveckling och lärande 

(Säljö, 2000). I Vygotskijs proximalzonsteorin av beskriver han skillnaden mellan vad en 

individ kan göra med eller utan hjälp, samt beskriver hur barn ofta följer en vuxens 

exempel och på så vis utvecklar sin förmåga att genomföra olika uppgifter utan hjälp. Att 

den vuxne finns där och deltar är långt steg på väg mot att skapa bättre lekvillkor. Barnen 

får idéer från de vuxna, och de vuxna ger barnen trygghet genom att vara synliga och 

tillgängliga Grindberg  Jagtoien,(2010). De beskriver också svårigheterna för 

pedagogerna att ge varje barn lagom stora utmaningar, och att dessa utmaningar ska vara 

ansträngande för barnen, men samtidigt ska det vara möjligt för dem att lösa dem. De 

menar att barnen måste lyckas så ofta att de utvecklar en önskan om att försöka och en 

vilja att möta utmaningar. De menar följande att som ledare för den fysiska aktiviteten 

måste man stödja barnet så att de utvecklar en positiv inställning till sig själv och vad det 

står för. Människans utveckling sker genom samspelet med andra där kommunikation och 

språkanvändningen är den centrala förbindelsen mellan omgivningen och barnet (Säljö, 

2000). 

Samtliga förskollärare förklarar och berättar mer om fördelarna än nackdelarna med 

planerade rörelseaktiviteter. När de talar om nackdelarna så berättar de mer om enskilda 

barn som kan missa aktiviteter pga av olika scheman eller att vissa barn kan känna en 

negativ eller en tvångsmässig känsla av att delta i aktiviteterna. Att deras mål är att alla 

barn ska vara med i rörelseaktiviteter kan kopplas till Hammar & Johansson (2013) som 

understryker vikten av att planerade rörelseaktiviteter ska vara utformade så att alla kan 

vara delaktiga. Några förskollärare berättar hur de försöker dagligen skapa olika typer av 

fysiska aktiviteter för att dels minska risken att några barn missar den fysiska aktiviteten 

och att öka den totala fysiska aktiviteten hos barnen. Om alla barn och unga får goda 

upplevelser av fysisk aktivitet genom hela sin uppväxttid kommer de allra flesta att kunna 

behärska det mesta som krävs för att kunna delta i sociala aktiviteter som är betydelsefulla 

för olika åldersgrupper Grindberg & Jagtoien (2010). 
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I resultatet är förskollärarna samstämmiga om hur de tänker på barnens utveckling i deras 

kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga i samband med planerade 

rörelseaktiviteter, men endast en av dem hänvisar till Skolverkets mål, som bland annat 

beskriver att 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. Grindberg och Jagtoien (2010) beskriver fördelarna med 

fysisk aktivitet sedd i samband med barns totala utveckling. De menar att förskolan har 

som huvuduppgift att tillgodose och garantera alla barns behov att röra på sig, vilket man 

gör genom att se till att barnen får positiva upplevelser av att vara fysiskt aktiva varje dag. 

De understryker samtidigt hur viktigt det är att förskollärare har kunskap om barns fysiska 

utveckling och lärande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnenas betydelse för rörelse, 

integrering av sinnena och motoriken, samt sambandet mellan motorik och lärande. 

7.3 Miljö för rörelseaktiviteter 

Resultaten visar hur miljön inomhus och utomhus påverkar och skiljer sig mellan de olika 

förskolorna i studien. Grindberg och Jagtoien (2010) beskriver hur man måste se skillnad 

mellan innemiljö och utemiljö i förskolan, beträffande vilka möjligheter som finns med 

de lekverksamheter som kräver och är beroende av stor fysisk aktivitet. De menar också 

att den plats man disponerar både ute och inne skall betraktas som en helhet och se dessa 

miljöer att de kompletterar varandra. Därför skall man se till de olika specifika 

möjligheterna inne respektive ute och få dem att fungera som en helhet när det gäller 

planering och förberedelser för olika former av lekar.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och förskolornas olika förutsättningar att 

planera rörelseaktiviteter i förhållande till den litteratur som använts i denna studie. 

Dessutom diskuteras metodvalet. 

8.1 Resultatdiskussion 

Gemensamt för samtliga informanter är deras målsättning att planera minst en 

rörelseaktivitet i veckan. Analysen visar på hur olika förutsättningar de olika 

informanterna har för de planerade rörelseaktiviteterna och dessa förutsättningar hänvisar 

de till förskolans inre och yttre miljö, samt att tiden är en betydande faktor för att hinna 

med planering och utförande. Grindberg och Jagtoien (2010) menar att ett väl genomfört 

planeringsarbete måste få ta tid. Även om informanternas yrkeserfarenheter och 

utbildning varierar mellan dem, så finns en uppenbar förståelse för dem alla att 

rörelseaktiviteter är viktiga och kopplar då till sin förskollärarutbildning, samt 

läroplansmålen och verksamhetsmålen. En av informanterna strävar aktivt varje dag med 

att skapa fysiska lekar och olika rörelseövningar. Informantens vilja och strävan att 

genomföra dessa dagliga aktiviteter bygger på hennes kunskaper/erfarenheter som tränare 

på Friskis och svettis. Samtliga informanter menar att rörelseaktiviteterna ska vara 

lustfyllda och inspirerande, samt väl anpassade till alla barnens olika behov. Mellberg 

(2000) beskriver vikten av att förskolläraren känner sig trygg i sitt ledarskap och skapa 

vissa ramar inför rörelse aktiviteterna så att barnen känner en positiv upplevelse. Ett 

mönster som visar sig i intervjuerna är diskussionerna kring tid, storlekar på 

förskoleklasserna och förskolan förutsättningar i miljö och förskollärarnas kunskaper när 

de talar om planering av rörelseaktiviteter.  

Alla informanterna berättar hur de själva deltar i de fysiska rörelserna aktiviteterna genom 

att leka och busa med barnen, vilket de anser påverka barnen positivt i fråga om deras 

inställning och inspiration att delta i fysiska aktiviteter. Informanterna anser att deras 

deltagande uppmuntrar och stärker barnens självkänsla inför de sociala mötena och 

utmaningar som sker i de fysiska rörelseaktivitetern. Samtidigt bör förskollärarna ha 

kunskapen och vetskapen om att ge barnen lagom stora utmaningar, vilket Jagtoien och 

Grindberg (2010) menar är viktigt eftersom dessa utmaningar skall vara ansträngande 

men ändå möjliga att lösa, vilket ställer krav på förskolläraren att hitta rätt balans i dessa 

utmaningar. I intervjuerna så beskriver informanterna mer om fördelarna än nackdelarna 

med planerade rörelseaktiviteter, vilket visar på en grundläggande förståelse för hur 

viktiga dessa aktiviteter är för barns utveckling och lärande. Informanterna berättar om 

deras oro att de skall missa någon eller flera barn i de planerade aktiviteterna, eftersom 

det ofta är stora barngrupper på förskolorna och att barnen ofta har olika scheman, vilket 

kräver mycket tid och förberedelse för förskollärarna att genomföra planerade 

rörelseaktiviteter.  Grindberg och Jagtoien (2010) förklarar att om alla barn och unga får 
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goda upplevelser av fysisk aktivitet genom livet så kommer de flesta också att kunna delta 

i de sociala aktiviteter som är betydelsefulla för olika åldersgrupper.  

Resultatet visar hur informanterna är samstämmiga om hur de tänker på barnens 

utveckling och lärande kring rörelseaktiviter. Informanternas kunskaper och erfarenheter 

varierar, men det är ändå tydligt att de har kunskaper om hur de planerade 

rörelseaktiviteterna påverkar barns egen utveckling i deras kroppsuppfattning, motorik 

och koordinationsförmåga. Informanterna understryker att förskolan har som uppgift att 

få barnen att känna positiva känslor inför fysiska aktiviteter och att det bör ske i någon 

form varje dag. I resultatet visar det sig viktigt att förskollärare känner till och har kunskap 

om barns fysiska utveckling och lärande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnenas 

betydelse för rörelse och integrering av sinnena, samt förstå sambandet mellan motorik 

och lärande. 

Studiens resultat och litteratur visar hur inne och utomhus-miljön i förskolan påverkar 

förskollärarnas planering av rörelseaktiviteter. Informanterna beskriver vilka hinder de 

har i sina egna verksamheter i form av material, utrustning och hur förskolans inne och 

utemiljö är formad. En informant berättar att de inte ens har en utemiljö som är anpassad 

för rörelseaktiviteter eller lek, utan måste anpassa sig till den innemiljö de har tillgång 

till. Alla informanter lyckas trots olika förutsättningar att genomföra planerade 

rörelseaktiviteter och hittar lösningar med olika hjälpmedel på förskolan. Ser man till 

läroplanen så skall alla som arbetar i förskolan samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling av lek och lärande. Resultatet visar på att man bör se inne- och utemiljön som 

komplement till varandra, men att man måste ändå se till de skillnader och möjligheter de 

olika miljöerna erbjuder, vilket Grindberg och Jagtoien (2010) också understryker.  

I studiens analys framkommer det att samtliga informanter har en målsättning att planera 

en rörelseaktivitet minst en gång i veckan. Däremot skiljer sig hur många gånger har de 

möjlighet att göra det och spännvidden i detta varierar allt från en gång på flera veckor 

till flera gånger i veckan. Detta leder oss till de olika förutsättningar förskollärare har. De 

faktorer som påverkar hur ofta uteaktiviteter planeras är enligt denna studies resultat inne-

och utemiljöer, tid för planering och utförande samt förskolläraren tidigare erfarenheter 

av att organisera olika rörelseaktiviteter.  

När det gäller inne-och utemiljöer framgår det i studierna att ingen av de intervjuade 

förskollärarna har tillgång till några innemiljöer som är anpassade för rörelseaktiviteter i 

synnerhet när det gäller att utföra dessa med hela barngruppen. Förskollärare uppger olika 

lösningar som att utföra dessa aktiviteter i mindre barngrupper eller att använda sig av 

utemiljöer. Att använda sig av utemiljöer för planerade aktiviteter upplevs då som positivt 

när det gäller ytan barnen får för att utföra de olika planerade rörelseaktiviteterna. Gården 

kan nyttjas av flera avdelningar vilket av vissa förskollärare upplevs som störande faktor 

för att utföra dessa aktiviteter.  
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När det gäller planeringstiden skiljer sig förskollärarnas utsagor all från att ha väldigt lite 

tid tills att ha en gång i veckan. Det som är gemensamt för alla förskollärare är att ingen 

av de tycker att de har tillräckligt med tid. Utgår vi ifrån Grindberg och Jagtoien (2010) 

som menar att ett väl genomfört planeringsarbete måste få ta tid kan vi då konstatera att 

ingen av förskollärarna kan med denna tid de faktiskt har för planering av 

rörelseaktiviteter kan erbjuda barnen tillräckligt kvalitativ verksamhet.  

Nästa viktiga faktor för att planera och organisera rörelseaktiviteter i förskola är 

förskollärarnas kunskaper och erfarenheter. Tre av intervjuade förskollärare använder sig 

av sina kunskaper de fått genom sin utbildning medan en har även utbildning och 

erfarenhet som “friskis & svettis” ledare. Utifrån deras utsagor har jag kunnat se 

skillnader i på vilket sätt och hur ofta dessa utförs. Det vill säga att förskollärare som har 

arbetat som “friskis & svettis” ledare är den som försöker engagera barnen dagligen i 

olika rörelseaktiviteter medan de andra förskollärarna uppger att de gör det en gång per 

vecka eller färre. Samtliga förskollärare uttrycker att denna del av verksamheten är viktig 

för barns fysiska, sociala utveckling och lärande och kunskapsinhämtning möjligheter 

och att planering och organisation av rörelseaktiviteter ska utgå ifrån barns intresse och 

lustfylld deltagande. Därifrån kan jag dra slutsats att förskollärarnas kunskaper och 

tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur ofta dessa aktiviteter utförs. En säker 

anledning för detta framkommer inte i min studie men enligt förskollärares 4 utsagor 

använder hon sig ofta av aktiviteter tillsammans med musik utifrån “friskis & svettis” 

koncepten vilket kan vara anledning att hon har större repertoar av olika rörelselekar som 

är anpassade och intressanta för barnen. Detta kan kopplas även till Mellbergs (2000) 

teori att förskollärare som känner sig trygg i sitt ledarskap skapar verksamhetensramar 

som möjliggör fler och större variation av rörelseaktiviteter där barns positiva upplevelser 

ligger i fokus. Samtidigt bör förskollärarna ha kunskapen och vetskapen om att ge barnen 

lagom stora utmaningar, vilket Jagtoien och Grindberg (2010) menar är viktigt eftersom 

dessa utmaningar skall vara ansträngande men ändå möjliga att lösa, vilket ställer krav på 

förskolläraren att hitta rätt balans i dessa utmaningar. I studien tas upp ett perspektiv på 

detta där förskollärarna aktiva deltagande ses som möjlighet till både att inspirera men 

också att kunna anpassa aktiviteterna till barns olika behov och möjligheter.  

Eftersom de flesta av förskollärare i denna studie inte upplever att de kan erbjuda barnen 

tillräckligt många rörelseaktiviteter uttrycker de en oro kring att vissa barn inte är 

närvarande under de aktiviteterna som ändå utförs. Vilket jag inte har upplevt hos 

förskollärare 4 som även planerar och organiserar rörelseaktiviteter flera gånger i veckan. 

Detta tyder också på att förskollärarnas kunskaper och erfarenheter att planera och 

organisera rörelselekar har betydelse även om vad de uppfattar som orsak och konsekvens 

till att barnen inte deltar i dessa.  

Sammanfattningsvis kan jag då konstatera att förskollärare har olika förutsättningar att 

planera och organisera rörelseaktiviteter och därmed erbjuda barnen möjligheter till 
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fysisk och social utveckling samt möjligheter till lärande och kunskapande. Tid för 

planering och organisering framställs som viktigaste faktor som ska möjliggöra detta 

enligt samtliga förskollärare. Dock enligt denna undersökningen har förskollärarnas 

kunskaper och erfarenheter betydligt större betydelse. 

8.2 Metoddiskussion  

Jag valde ett subjektivt urval för att kunna ge mig möjlighet att få en mer värdefull data 

relaterad till andra urvalskriterier, eftersom studien var både tids och resursbegränsad i 

både empireinsamling och bearbetning. Konsekvensen av ett selektivt urval är att studien 

inte blir så allmängiltig eller generell som man önskar sig, men tid och resurser styr 

allmänt forskning och forskningsresultaten. Denscombe (2016) påpekar fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer eftersom informationen kan utforskas mer på djupet och att 

de frågor och svar som ges kan följas upp och undersökas igen under en längre period. 

Samtidigt bör man enligt Denscombe (2016) diskutera tillförlitligheten och validiteten i 

den kvalitativa forskningen, eftersom det inte är lätt att bedöma med hjälp av de kriterier 

som brukar användas för kvantitativ forskning. Till exempel är det omöjligt att kontrollera 

forskningskvaliteten genom upprepade studier som man kan i den kvantitativa 

forskningen, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att kopiera en social inramning och 

att tiden förändrar oundvikligen saker och ting, samt att möjligheten att samla ihop 

motsvarande människor i liknande inramning i en social miljö är obefintlig.  En annan 

åsikt i metodvalet är enligt Denscombe (2016) att forskarens “jag” har en tendens att bli 

integrerad i forskningen och då tas frågan upp om tillförlitligheten i resultaten och frågan 

om resultatet skulle få olika slutsatser beroende på vilken forskare som utför den 

kvalitativa forskningen. Så för att öka tillförlitligheten av forskningen bör man alltså 

tydligt redogöra för metoder, analyser och beslutsfattande med så mycket detaljer som 

möjligt för att läsaren kan förstå de undersökningslinjer som ledde fram till de särskilda 

slutsatserna. Med andra ord bör man kunna “stänga av” sina egna personliga övertygelser 

och hantera jagets inblandning på den kvalitativa forskningen, genom att antingen 

redogöra hur ens egna personliga erfarenheter och sociala bakgrund format 

forskningsprogrammet, eller att helt enkelt distansera sig från sina normala, vardagliga 

övertygelser och vänta med att ta ställning till sociala frågor så länge forskningen pågår. 

Att lyckas med att ”stänga av” är inte något enkelt att göra, men själv försökte jag tänka 

att jag var en nyfiken forskare utan några erfarenheter av förskolan. 

Denscombe (2016) beskriver fördelar och nackdelar med ett urval inför insamling av data. 

Fördelar är att urval reducerar tid och kostnader i jämförelse där man inkluderar alla 

människor eller en hel undersökningspopulation. Han menar också att ett urval inte 

behöver medföra någon betydande förlust av fyndens precisionsnivå samt konfidensnivå 

och kan därför hålla sig inom toleransen för de flesta samhällsvetenskapliga 

forskningsprojekt. Denscombe beskriver nackdelarna med att det alltid finns en risk för 

urvalsfel, och att detta måste tas med i beräkningen. Beroendet av fynd från en 
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underavdelning av den totala undersökningspopulationen för oundvikligen med sig att ett 

och annat urval från samma undersökningspopulation skulle kunna ge något annorlunda 

fynd. Han förklarar att forskare bör vara vaksamma, så de undviker snedvridning som har 

med de människor som väljs ut att delta eller den typ av människor som medverkar. 

8.3 Förskolans utmaningar och fortsatt forskning 

Under arbetet med denna studie har jag fått mer förståelse och kunskap om vikten av att 

barn får utföra och vara delaktiga i de fysiska aktiviteter som förskolan har som 

strävansmål enlig läroplanen. Fysiska aktiviteter bör därför vara väl genomarbetade och 

utformade av pedagoger med rätt utbildning och kunskaper för att kunna erbjuda alla barn 

en god fysisk utveckling.  

Med läroplanen har förskolan idag fått mer ansvar, samtidigt som förskollärarna 

arbetsvillkor blivit mer krävande. Det handlar om att förskolans barngrupper oftast är 

större än tidigare och att pedagogerna måste planera arbetet efter det enskilda barnets 

behov, samt att olikheter i barns behov är större efter att en integration av barn med 

särskilda behov har införts. Under studiens gång har det väckts funderingar kring:  

Hur kan förskolorna klara av att skapa utrymme och mer tid för pedagogerna att kunna 

planera och organisera rörelseaktiviteter? Är läroplanens riktlinjer tillräckligt tydliga för 

pedagogerna? Är pedagogernas kunskapsnivå att planera väl utförda rörelseaktiviteter 

tillräckliga för att ge barn möjligheter till en bra motorisk utveckling? Hur kan Sveriges 

ekonomi och politik påverka förskolans verksamhet i framtiden och hur påverkas 

pedagogernas möjligheter till kompetensutveckling 
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Bilagor 

Bilaga A1: Intervju stödfrågor  

1.  Berätta lite om Din avdelning som t.ex. ålder på barnen, antal pojkar och    

flickor. 

2 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3.   Har ni planerade rörelseaktiviteter? Hur ofta? 

4. Vilka typer av rörelseaktiviteter har ni (ge exempel) 

5. Vilka pedagogiska syften har ni med rörelseaktiviteterna? 

(ge exempel) 

6. Vad tänker du att barnen utvecklar genom rörelse? 

7. Hur uppmuntras barnen till rörelse? 

8.   Vilka för- och nackdelar kan det finnas med ”schemalagd” rörelse? 

9. Hur bemöter ni barnen som inte vill röra på sig? 

10. Anser du att det finns några hinder för rörelseaktiviteter på din förskola,    

och i så fall vilka? 
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Bilaga A2: Informationsbrev 

  

Hej 

Jag håller just nu på med vårt självständiga arbete på Linnéa Universitetet, 

ämnet Jag har valt att undersöka är planerade rörelseaktiviteter i förskolan. 

Jag vill ta reda på hur detta arbetas med i förskolans verksamhet och vad ni 

som förskollärare ser som möjligheter och hinder kring detta ämne. Min 

uppfattning är att rörelse är något som inte alltid prioriteras i förskolan och 

jag vill höra era tankar och funderingar kring detta. 

Du kommer vara anonym som informant och jag kommer att använda mig 

av vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Du har själv 

rätt att bestämma över din medverkan och du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande i våra intervjuer. Den insamlade data kommer enbart att 

användas till mitt självständiga arbete på Linnèuniversitetet. För att 

underlätta mitt arbete kommer jag att spela in intervjun, detta för att kunna 

gå tillbaka och lyssna flera gånger vid behov. Om du skulle komma på 

något i efterhand får du gärna höra av dig till mig eller om du skulle 

fundera över något annat angående min intervju. 

Tack för din medverkan 

  

Nahla Svahn 

nahlasvahn@xxx.se 

  

 

 


