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Svensk titel: Planerade fysiska aktiviteter i förskolan. 
En studie om planerade fysiska aktivitet samt hur förskollärare arbetar med 
det. 
 

English title: Planned physical activities in preschool. 
A study of planned physical activity and how pre-school teachers work 
with it. 
 
 

Abstrakt 
Syftet med den här studien är att beskriva hur planerade fysiska aktivitet kan se ut i 
förskolan för att öka mängd på barnens rörelse. Detta för att skapa en förståelse för hur 
förskollärare kan engagera sig i fysiska aktiviteter som är avgörande för barnens 
livslånga hälsa och välbefinnande. Enligt forskning kan ett beteende fyllt av fysisk 
aktivitet och som är etablerad i tidig barndom uppmuntra till fysisk aktivitet också 
senare i livet.  

Undersökningen genomfördes med kvalitativ datainsamling med hjälp av tre semi-
strukturerade intervjuer av tre förskollärare, som är inriktade på motorik.  

Resultatet visar på lämpligheten att hänga upp planeringen på en modell. Viktiga 
punkter i modellen är att utgå ifrån övergripande mål och att vara flexibel utifrån 
didaktiska förutsättningar. Vid utförande är korta, intensiva, enkla och roliga pass 
lämpligt sätt att genomföra planerade fysiska aktiviteter på. Rörelse till musik är också 
ett inbjudande sätt. Resultatet visar att förskollärarens roll är att vara en förebild, vara 
deltagande och vara engagerad. Engagemanget kan man få genom att välja aktiviteter 
utifrån individuella intressen, egna och barnens. Det är också viktigt med ihärdighet 
genom att upprepa aktiviteten.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning och bakgrund  
”Barn rör sig hela tiden” är inte ett ovanligt uttryck vi kan höra bland annat från 
förskolan. Det låter bra, men stämmer det verkligen? Samhället har utvecklats från 
bondesamhälle till industrisamhälle vidare till kunskapssamhälle, vilket innebär att vi 
vuxna sitter för det mesta på kontor och jobbar. Det finns också en trend i dagens 
Sverige att samhället erbjuder en stillasittande miljö både medvetet och omedvetet, 
vilket leder till att man rör sig för lite. Det beror bland annat på att människor i dagens 
samhälle blir mer fysiskt passiva på grund av den ökade tillgången till teknik och 
digitala medier (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

Samma trend speglas även i förskolan. I dagens förskola har barnen mer stillasittande 
aktiviteter både medvetet och omedvetet. Dels har förskollärarna inte lika mycket tid att 
stimulera barnens fysiska aktivitet, delvis på grund av stora barngrupper. Dels har 
barnen mer stillasittande lekar och material som erbjuds i förskolan, till exempel leker 
barnen med läsplattor när de tränar sin finmotorik (Olesen, Kristensen, Korsholm & 
Froberg, 2013). Det innebär att den stillasittande trenden inte bara gäller för oss vuxna 
utan barn blir påverkade också. Barn växer upp i en kultur där de sitter mer i barnvagn, 
bil, framför tv och dator när dessa material erbjuds. Rimligtvis får det konsekvensen att 
barn rör sig mindre än förr.  

Många föräldrar tror att barnen är mer aktiva i förskolan än de är hemma, vilket 
forskningar presenterar att det är tvärtom. Det vill säga barnen är mer aktiva när de är 
hemma hos sina föräldrar. Vi vuxna har ett stort ansvar för hur våra barns rörelsevanor 
kommer att se ut i framtiden menar Hinkley et al. (2008). En annan forskning i USA har 
kommit fram till att om förskolans personal låter barnen leka själva under fri lek är det 
89 procent stillasittande aktivitet under en förskoledag (Brown, Pfeiffer, Mclver, 
Dowda, Addy & Pate, 2009).  

Genom min utbildning till förskollärare fick jag lära mig att barnen rör sig på två sätt. 
Den ena är fri lek och den andra är genom planerade fysiska aktiviteter. Enligt läroplan 
för förskolan ska förskolläraren ansvara bland annat för att ge stöd och stimulans i 
barnens motoriska utveckling (Skolverket, 2016). 

 

”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” (skolverket, 
2016, s.10).  

 ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 
så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling,” 
(Skolverket, 2016, s.11).  

 

I vår läroplan står det också att ”förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt” (Skolverket, 2016, s.13). Ytterligare en skrift Idrott och Hälsa ifrån 
Skolverket (2017) lyfter fram att positiva fysiska aktivitetsupplevelser av rörelse och 
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friluftsliv hos ett barn under uppväxtåren har stor betydelse för om barnet blir fysiskt 
aktivt senare i livet. Det kan lägga en grund för en hälsosam livsstil. Att ha färdigheter i 
och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället (a.a.).  

  

1.1 Stillasittande och måttlig till kraftigt fysiska aktivitet (MVPA)  

För att definiera aktivitet och inaktivitet är det bra att vara bekant med några begrepp. I 
forskningen delas fysiska aktivitet in i stillasittande, måttlig aktivitet och kraftig 
aktivitet. Ofta behandlas de två senare ihop och benämns då måttlig till kraftig fysisk 
aktivitet, med den engelska förkortningen MVPA (Moderate to Vigorous Physical 
Activity) vilket är ett återkommande begrepp i forskning om fysiska aktiviteter. 
Begreppet stillasittande används för att beskriva inaktivitet och består av en blandning 
av inaktivitet som utförs liggande, sittande och stående (Mattsson, Jansson & 
Hagströmer, 2014).  

Begreppet måttlig till kraftig fysisk aktivitet definieras genom hur mycket energi man 
förbränner under en viss tid i jämförelse med stillasittande. Utgångspunkt är hur mycket 
energi man förbränner när man vilar och då kan till exempel en vuxen som väger ca 80 
kilogram förbränna cirka 70 kalorier per timme medan denne sitter eller sover. I måttlig 
fysisk aktivitet innebär det att man ska röra sig tillräckligt snabbt eller kraftfullt att man 
förbränner tre till sex gånger så mycket energi per minut som när man sitter eller sover. 
En kraftig fysisk aktivitet innebär att man ska förbränna mer än sex gånger mer än när 
man sitter eller sover.  

Måttlig fysisk aktivitet ger en ökning av puls och andning. Hög intensitet ger en 
markant ökning av puls och andning, medan mycket hög intensitet ligger nära maximala 
nivåer av puls och andning samt innebär även anaerob energianvändning, med bland 
annat mjölksyrabildning (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2014).  

  

1.2 Internationell synvinkel på problemet 

Övervikt bland barn är ett internationellt problem, som främst identifierats i studier från 
USA. Enlig centrat för sjukdomskontroll i USA har barnens övervikt ökat de senaste 30 
åren och cirka två miljoner barn som är yngre än fem år bedöms som överviktiga 
(Centers for Disease Control & Prevention, 2015). Med detta resultat menar Ewing et 
al. (2008) att brist på fysisk aktivitet kan vara en bidragande faktor till övervikt. Med 
låg fysisk aktivitet ökar sannolikheten för att bli överviktig (Ewing, Schmid, 
Killingsworth, Zlot & Raudenbush, 2008).  

Ett flertal forskningar om MVPA har gjorts de senaste åren. Administrationsavdelning 
för hälso- och sjukvårdspersonal i USA har kommit fram till och rekommenderar att 
barn som är upp till elva år och ungdomar i åldrarna 12 till17 år behöver cirka 60 
minuter per dag med måttlig till kraftig fysisk aktivitet (MVPA) för att uppnå fysisk 
kondition, god benhälsa samt undvika riskfaktorer inom ämnesomsättning och hjärt- 
och kärlområdet. Fysisk aktivitet är även bra för att minska symptom på depression och 
ångest (Adams, Johnson & Tudor-Locke, 2013).  
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I en annan rapport hade Boga och Normand (2017) studerat vad som leder till högst 
MVPA. De hade jämfört grupper av barn som dels fick syssla med invanda tidigare 
uppskattade aktiviteter med interaktion och uppmärksamhet av pedagog, dels fick vistas 
i attraktiv förskolemiljö med mycket att välja på rent materiellt. I det senare fallet utan 
interaktion med pedagog. Studiens resultat visar på betydligt högre MVPA under 
invanda aktiviteter där barnen interagerar med pedagoger (a.a.). 

Brown, Pfeiffer, Mclver, Dowda, Addy och Pate (2009) genomfördes en studie av 
förskolebarn i USA. Studiens syfte är att visa hur och hur mycket barn rör sig under 
dagen i förskolan. Metod i denna studien var observation av deltagare från 24 förskolor 
i ett storstadsområde i South Carolina. Forskarna observerade 848 barn som var mellan 
tre till fem år. Barnens förskoletid baseras på mellan fem till sex timmer per dag. 
Studien insamlade data vid två tillfällen. Resultaten av studien var att utan vuxens stöd i 
fri lek (både inomhus- och utomhus) var barnen 89 procent av dagen stillasittande, åtta 
procent av dagen hade barnen lätt aktivitet, samt tre procent av dagen hade barnen hög 
aktiv rörelse. Studien visar också att dessa resultat har ett direkt förhållande till om 
barnen är överviktiga eller inte. Studien påpekar att det finns potential i förskolan hur de 
kan arbeta med de fysiska aktiviteter som de erbjuder barnen (Brown, Pfeiffer, Mclver, 
Dowda, Addy & Pate, 2009). 

Samma potential har en forskargrupp i Australien kommit fram till. Wolfenden el al. 
(2016) menar att en ökning med tio minuter MVPA per en förskoledag hos ett barn i 
åldrarna tre till sex år, är en viktig handling med fördelaktiga effekter på övervikt och 
ben- och skeletts hälsa. Samtidigt påpekar forskarna att stödja fysisk aktivitet i tidig 
barndom, är en rekommenderad strategi för att minska samhällets hälsorelaterade 
inaktivitet. Den fysiska aktiviteten som grundläggs i barndomen fortsätter ofta över 
tiden, och hälsofrågor i barndomen påverkas lättare än att senare ändra beteende hos 
ungdomar och vuxna (Wolfenden, Wiggers, Morgan, Razak, Jones, Finch, Sutherland, 
Lecathelinais, Gillham & Yoong, 2016).  

 

1.3 Kognitiva aspekter 

Ytterligare en aspekt på problemet med minskad rörelseaktivitet är att förmågan att 
kombinera olika färdigheter begränsas. Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att arbete 
med rörelse ger en kroppssäkerhet i det dagliga livet. När en rörelse är så inpräntad att 
den har automatiserats, behöver barnet inte tänka på hur det skall röra sig längre. I vårt 
samhälle vill vi att barnen kan röra sig, sjunga, berätta och lyssna på samma gång så 
tidigt som möjligt (a.a.). Problemet ur ett kognitivt perspektiv är att om barnet får lite 
rörelseträning försämras kombinationsfärdigheten. Ju mindre barn rör sig, desto svårare 
till inlärning av andra färdigheter.     

 

1.4 Problemformulering 

Styckena ovan visar på ett internationellt problem med övervikt hos barn där brist på 
rörelseaktivitet är del av problemet. Minskad rörelse kan också leda till kognitiva 
brister. Många barn spenderar mycket tid i förskolan vilket gör förskolan till en del av 
problemet. Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) under 
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studietiden har jag observerat att många förskollärare förlitar sig på att fri utomhuslek 
ger barnen det mått av rörelseaktivitet som läroplanen strävar mot. I vissa fall och med 
vissa barn har min observation varit att det ger önskat resultat, men jag har även 
observerat motsatsen det vill säga att i likhet med några av studierna jag presenterar 
ovan, är många barn stillasittande under fri lek. Fri lek är, och kommer säkert även i 
framtiden, vara en stor del av den aktivitetstid som ger barnen möjlighet till 
rörelseaktivitet.  

Med tanke på de forskningsresultat jag presenterar ovan samt mina observationer vid 
VFU, anser jag att det skulle vara intressant att studera hur förskolan kan arbeta med 
kompletterande aktiviteter till fri lek för att öka mängden tid i rörelse. Jag vill i min 
studie undersöka och studera planerade fysiska aktiviteter, för att se hur det verktyget 
kan användas för att uppnå läroplanens mål om barnens hälsa och välbefinnande. Jag 
vill undersöka hur de planerade fysiska aktiviteterna kan utformas, planeras och utföras 
av förskollärare för att uppnå samma mål.  

 

1.5 Syfte   

Syftet med den här studien är att beskriva hur planerade fysiska aktiviteter kan se ut i 
förskolan för att öka mängd på barnens rörelse. 

 

1.6  Frågeställningar 

 Hur planerar förskollärare fysiska aktiviteter utanför fri lek? 
 Hur utförs dessa planerade fysiska aktiviteter i förskolan? 
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2 Tidigare forskning och teorianknytning 
I detta avsnitt presenteras vetenskaplig litteratur i form av tidigare forskningsartiklar 
och litteratur som behandlar rörelse och planerade fysiska aktiviteter som är kopplade 
till min studie och frågeställningar. Först är avsnitt om fysisk aktivitets betydelse och 
vilka rekommendationer som finns kring rörelse. Sedan beskrivs hur planerade fysiska 
aktiviteter kan bedrivas med hjälp av en modell, förskollärarens roll och de verktyg 
förskolläraren har att jobba med i samband med planerade fysiska aktiviteter. Därefter 
går jag in på sådant som kan öka effekten av planerade fysiska aktiviteter. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av det vetenskapliga perspektiv studien görs utifrån.  

 

2.1 Fysisk aktivitets betydelse för barnens totala utveckling  

I inledningen refererades till barns fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 
välbefinnande samt för att motverka övervikt, men betydelsen är större än så. Begreppet 
motorik innebär allt som har med rörelse att göra (Ericsson, 2005). Några viktiga 
definitioner som Grindberg och Jagtøien (2000) tog upp i sin bok barn i rörelse är att 
motorik kan definieras som samspelet mellan nerv och muskel, handling, 
rörelseförmåga, för att göra någonting och för att praktisera någonting. Författarna 
betonar också att motorisk utveckling är bland det viktigaste i utvecklingen som 
påverkar barnens totala utveckling (a.a.). I vårt skolsystem anser Nordlund, Rolander 
och Larsson (1997) att bild, idrott och musik som leds av höger hjärnhalva får lägre 
prioritet än matematik, språk, naturvetenskap vilket leds av vänster hjärnhalva. Den 
prioriteringen delar inte författarna. Barnens utveckling sker fortare ju mer de ökar 
fysiska aktiviteter och motoriska träningar. En kombination där båda hjärnhalvorna 
stimulerar varandra är mest optimalt för att utvecklingen ska ske fortare (a.a.).  

Barnens värld är präglad av fysisk aktivitet. Till exempel en vanlig aktivitet i förskolan 
såsom en utflykt eller en dansövning kräver en god motorik och rörelseförmåga. Det 
leder till att ett säkrare rörelsemässigt barn kommer i olika situationer lättare delta i en 
aktivitet, och på så sätt utvecklas barns sociala trygghet. Barnet som har god fysisk 
kompetens och förmåga upplevs oftast som populär i sin klass. Om alla barn och unga 
får goda och positiva upplevelser av fysisk aktivitet genom hela sin uppväxttid kommer 
de kunna delta i sociala aktiviteter som är betydelsefulla för olika åldersgrupper 
(Ericsson, 2005). 

Motorisk förmåga kan också ha betydelse för en persons självbild. En träning som leder 
till god motorisk förmåga har stor betydelse för hur barn upplever sig själva och sin 
kropp, vilket ger positiva effekter på barnens självförtroende och självkänsla. Det är 
faktorer som i nästa led ökar förutsättningarna för att barnen skall må bra, fungera väl 
och ta till sig undervisning (Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002). 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ingår att förskollärare ska ge barnen 
möjligheter att utveckla estetiska uttrycksformer såsom bild, dans, drama och rörelse. 
Betydelse för estetiska uttrycksformer har Grindberg och Jagtøien (2000) poängterat 
genom att rörelsen är ett medel som gör att barnet kan utveckla sin möjlighet att 
uttrycka sina känslor och upplevelser. Författarna poängterar också att estetiska 
uttrycksformer innebär inte bara att det handlar om det vackra eller eleganta, utan det 
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rymmer också kraft, styrka, svaghet och frånstötande inslag, beroende på i vilket 
sammanhang rörelsen används. Detta kräver kännedom om och trygghet i de egna 
rörelsemöjligheterna och bygger på en allsidig rörelseträning (a.a.).   

Grindberg och Jagtøien (2000) lyfter upp vilket förhållande som gäller mellan kognitiv 
utveckling och fysisk aktivitet. I kognitiv utveckling är det viktigt för barnen, att medan 
de rör sig, kan de samtidigt tänka på något annat och fatta beslut om att ändra beteende. 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) är inne på samma spår att fysiska aktiviteter 
förbereder kroppen till att bättre använda huvudet.  

För att nå en bättre kognitiv utveckling ställer det krav på barnens träning och mängd av 
motorik och rörelse, beskriver Grindberg och Jagtøien (2000). Det vill säga för att 
uppnå bättre kognitiv utveckling, måste den motoriska utvecklingen hänga med i 
samma takt. På så sätt kan sinnesorganen, hjärnan och handling koppla ihop mer och 
mer och motoriska färdigheter förbättras. Enligt både Piaget och Vygotskij bygger 
barnets tidigare motoriska aktiviteter upp barnets inre föreställningar. För att ett barn 
ska kunna föreställa sig något som hon eller han inte har gjort tidigare, spelar de 
praktiska erfarenheter en viktig roll (a.a.).  

Sambandet mellan kognitiv utveckling och motorisk utveckling ligger i att 
koncentrationssvårigheter kan vara en följd av motoriska svårigheter. Om 
automatiseringen av grovmotoriska vardagsrörelser är dåligt utvecklad kan det vara 
svårt att koncentrera sig. Barnet blir trött eftersom för mycket kraft går åt till motoriska 
moment vid utbildningstillfället (Ericsson, 2005).   

 

2.2 Rekommendationer för barnens dagliga fysiska aktivitet  

Behovet av rörelse är kontinuerligt och påverkar både tiden hemma och i förskolan. Det 
är viktigt att dagligen utföra vissa typer och viss grad av fysisk aktivitet då fysisk 
aktivitet under den rekommenderade mängden kan leda till hälsoförluster (Mattsson, 
Jansson & Hagströmer, 2014). Rekommendationen för barn är 60 minuters daglig fysisk 
aktivitet. De 60 minuterna bör erbjuda intressanta och motoriskt utmanande aktiviteter i 
säkra miljöer och för åldern anpassat socialt samspel. De minuterna bör också inkludera 
både måttlig och kraftig aktivitet. Det vill säga barnen bör träna upp kroppens 
kondition, rörlighet, muskelstyrka, snabbhet och koordination (Styrelsen för YFA, 
2016).  

Både planerade fysiska aktiviteter och den fria leken har sina respektive fördelar för 
barnens utveckling. Nordlund, Rolander och Larsson (1997) beskriver att i barnens fria 
lek främjas barnens rörelseglädje. Författarna menar dock att det ställer stort krav på 
pedagogens deltagande i den fria leken där pedagogen bör vara nyfikenhetens 
handledare. Vidare menar författarna att det är viktigt att de vuxna ser till att barnens 
lust till lärande och att fysisk aktivitet grundläggs.  

En daglig kontinuerlig träning är viktig för den motoriska utvecklingen och att kroppen 
ska jobba automatiskt. Grovmotoriken utvecklas före och parallellt med finmotoriken. 
För båda gäller dock att en repetition och mängd av både grovmotoriska och 
finmotoriska träningar ser till att öka barnens motoriska system. Genom det utvecklar 
barnen automatiserade grovmotoriska rörelsemönster och bygger upp sin koordination. 
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Den mängdträningen bör alla förskolebarn mellan tre till sex år gå igenom under sin 
utvecklingsfas (Nordlund, Rolander & Larsson, 1998 och Ericsson, 2005). 

Inom Bunkefloprojektet är det gjort en studie som fokuserar på rörelse och inlärning hos 
i och för sig lite äldre barn än förskoleåldern. Studien ville se resultatet av motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer hos lågstadieelever om de fick daglig 
rörelselektion. Studien genomfördes med kontinuerliga mätningar och jämförelsegrupp. 
Resultatet visade på att daglig obligatorisk rörelselektion gav ökad motorisk förmåga 
och förbättringar i skolprestationer i svenska och matematik, vilka var de två ämnen 
som mättes. Någon skillnad i koncentrationsförmåga kunde däremot inte bekräftas 
(Ericsson, 2005). 

 

2.3 Modell för planering och genomförande av fysisk aktivitet 

Med vetskap om vikten av rörelse och motorik, samt förståelse för att det bör vara en 
dagligen återkommande aktivitet, kan planerade fysiska aktivitet vara ett sätt för att 
uppnå tillräckligt hög rörelseaktivitet hos barnen. Per definition bör den fysiska 
aktiviteten planeras och för det kan en struktur eller modell vara ett hjälpmedel. I den 
tidigare forskningen talas om strukturerat rörelseprogram och strukturerade planerade 
aktiviteter. Det är viktigt att förskollärare ska kunna planera en lockande fysisk aktivitet, 
vilket Grindberg och Jagtøien (2000) presenterar en planeringsmodell för. Den består av 
delarna syfte, didaktiska förutsättningar, specifika mål, planläggning, genomförande, 
upplevelse, lärande och evaluering (a.a.). Se figur 1.  

 

 

Figur 1 Planeringsmodell (Grindberg & Jagtøien 2000) 
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Planeringsmodellen är en generell modell för planering, förberedelse och genomförande 
av all pedagogisk verksamhet i Sverige och Norge. I båda länderna finns liknande 
läroplaner och skolförordningar som styr verksamhetens syfte och övergripande mål 
(Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Syfte och generella mål för verksamhetens planering styrs alltid av läroplanen i 
förskolan i Sverige, vilket förskollärare bör utgå ifrån i sin planering. Vidare när 
förskollärare jobbar med didaktiska förutsättningar, bör pedagogen ha en översikt över 
vilka rambetingelser man arbetar under. Till exempel vilken uppfattning har föräldrarna 
om vad som är viktiga färdigheter, och vilka förutsättning och behov barnen har. Sedan 
behöver förskollärare planera de specifika målen. Specifika mål kan delas till tre 
målkategorier. De är attitydmål, färdighetsmål och kunskapsmål. Vidare kan alla tre 
målkategorierna behandlas som både process- och produktmål, vilka inte så sällan 
sammanfaller inom fackområdet förskolutbildning. Processen eller upplevelsen är 
produkten. Om målet är att barnen skall lära känna sin kropp (kunskapsmål), kan man 
utgå från läroböcker, bildmaterial (process) osv, vilket gör att barnen får en teoretisk 
uppfattning. Sedan kan barnen dessutom få använda kroppen, känna på pulsen eller hur 
armarna och benen kan rör sig (också en process men samtidigt en produkt). 
Planläggning handlar om innehållsval och förberedelse. Genomförande och upplevelse 
är själva processen när den planerade aktiviteten genomförs. Upplevelser och lärande är 
produkten av vad aktiviteten leder till. Till sist behöver man utvärdera hela planen och 
sitt genomförande samt hur man kan utveckla en bättre plan nästa gång. Evalueringen är 
en del av planeringsarbetet dels genom en slutevaluering, dels med hjälp av löpande 
evaluering av varje delmoment. För att kunna ta ställning till ändringar i planen behöver 
den ständigt utvärderas (Grindberg & Jagtøien, 2000).   

Planeringsmodellen är en didaktisk modell som bygger på dialog. Enligt författarna bör 
en de olika stegen diskuteras fram i modellen. Med detta menar författarna att 
dialektiska förhållanden är ett viktigt verktyg för specifika mål och innehåll samt även 
evaluering i modellen. Författarna uttrycker att didaktik är en kombination av 
pedagogisk teori och metodisk reflektion. Den omfattar frågor vad, varför och hur man 
planerar och förbereder. De didaktik frågorna vad anses som mål, varför anses som 
innehåll, och hur anses som förberedelse och genomförande i modellen (Grindberg & 
Jagtøien, 2000).  

 

2.4 Förskollärarens roll 

Palmer, Matsuyama och Robinson (2016) skriver att pedagogen får automatiskt rollen 
som normsättare för barns beteenden under förskole tiden. Det är viktigt att pedagogen 
aktivt deltar i fysiska aktiviteter för att uppmuntra barnen att vara aktiva. När 
rörelseprogrammen genomförs, ska förskolläraren också ansvara för att utforma och 
genomföra programmet med sin grupp genom att fungera som förebild, vara en aktiv 
deltagare och leda genom exempel. NASPE (National Association of Sport & Physical 
Education) och SHAPE (Society of Health & Physical Educators) rekommenderar för 
förskolebarn att de dagligen får ett strukturerat rörelseprogram som varar under 60 
minuter. Det bör kombineras med att dagligen erbjuda minst 60 minuter fri lek och att 
aldrig vara stillasittande längre än 60 minuter i rad förutom när barnet sover. 
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Samma linje är Grindberg och Jagtøien (2000) inne på. En bättre fysisk utveckling får 
inte barnen genom att enbart låta barnen leka själva, utan vuxens ledarkompetens och 
engagemang har en stor betydelse för resultatet. I denna teori tog författarna upp fyra 
funktioner och två metoder för förskollärares ledarroll. Funktionerna är planering, 
organisering, handledning och uppföljning (a.a.). 

Planeringsarbete utgör en omfattande del av ledandet av fysisk aktivitet och det tar tid 
att planera, förbereda och genomföra pedagogiska program. Både mänskliga resurser 
och fysiska miljön är särskilt viktiga i planering. Till exempel att arbeta i en simbassäng 
ställer andra krav på ledarkompentens än en skogsutflykt och tvärtom. När man skall 
genomföra pedagogiska arbetsuppgifter, ställs stora krav på organiseringsfunktionen. 
Till exempel vid en aktivitet i snön kan det vara en verklig utmaning för både barnen 
och vuxen med tanke på många oförutsedda situationer som kan uppstå. Det ställer stora 
krav på ledaren att vara flexibel och fatta snabba beslut. Handledning blir viktig 
eftersom när man leder fysisk aktivitet i förskola brukar det vara flera personal som ska 
samarbeta. Det är viktigt att all inblandad personal vet vem som ska göra vad, varför 
och hur. Samtidigt behöver all inblandad personal kunna ge tillrättavisning, vägledning, 
stöd och uppmuntran till barnen. Barnen vill gärna ha gemensamt besked från vem de 
än vänder sig till om hur de ska lösa de olika uppgifterna. Löpande evaluering och 
uppföljning är viktigt för att utvärdera arbetet, dels för att avstämma om de uppsatta 
målen är nådda och dels för att kunna utveckla och förändra verksamheten (Grindberg 
& Jagtøien, 2000).           

Grindberg och Jagtøien (2000) tar också upp två metoder att arbeta med inom 
ledarrollen och de är förmedlande och problemlösande. Metoden förmedlande finns två 
sätt att arbete med. Det ena sättet är ”följer med” vilket innebär att barnen skall haka på 
aktiviteten genom att titta på den som leder. Denna metod är bäst när rörelserna är enkla 
eller kända sedan tidigare i barngruppen. Det andra sättet är ”visa, pröva och förklara”, 
vilket är mer användbart när uppgiften har större svårighetsgrad. Då behöver ledare 
först visa rörelse, därefter låta barnen försöka, sedan både visar och förklarar ledaren. 

Metoden problemlösande finns också två sätt att arbete med. Det ena sättet går ut på att 
ledare vet om lösning, fast barnen ska genom experiment, försök och misslyckanden 
ändå nå fram till samma svar. Exempelvis kan en uppgift vara att barnen försöker ta 
reda på hur de ska kasta rockringen för att den ska komma rullande tillbaka till den som 
kastat. Det andra sättet går ut på att ledaren formulerar en uppgift så att alla lösningar 
blir rätt. Exempelvis att barnen ska komma på olika sätt att transportera sig själva från 
en sida till den andra (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Sigmundsson och Pedersen (2004) påminner i sammanhanget om att förskollärare ska ta 
hänsyn till att barnens kunskap ska vara dialektiskt och inte förmedlande. Ett problem 
för ledarrollen kan bestå av att vuxna kan och vet mer än barnen, och försöker förmedla 
kunskap. Det kan leda till att vuxna styr för mycket hur uppgifter löses och en 
konsekvens av detta kan vara att barnen känner sig osäkra och tvivlar på sin egen 
förmåga.  
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2.5 Planerade fysiska aktiviteter – var då? 

Ledarens olika bakgrund, intressen, utbildning och erfarenheter kan leda till att man har 
sina favoritämnen eller -teman. Att ha en övergripande plan för olika ämnesområden 
eller teman anser författarna är nödvändig för förskolan. På så sätt kan det vara ett stöd 
för lärarens planering som kan ge barnen god hälsa och olika kunskapsutveckling 
(Nordlund, Rolander & Larsson, 1997). 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997, 1998) presenterar teman som förskolan kan 
arbeta med vid rörelseaktiviteter. Utifrån individuella förutsättning, målsättningar, 
intresseområde och kunskaper kan förskolan välja tema, och planera övningar i olika 
miljöer. I skogen ges barnen möjlighet att utforska de naturresurser som närområdet 
erbjuder. Exempelvis när en barngrupp plockar bär i ojämn terräng med mossa kan 
pedagogen föra en diskussion om naturen samtidig som barnen tränar balans och 
kondition. I vattnet ges barnen en möjlighet att bli simkunniga så tidig som möjligt. 
Övningarna kan med fördel starta för de minsta barnen i plaskbassängen i förskolans 
inomhus- och utomhusmiljö. På snön kan barnen leka, där åka skidor och pulka är de 
vanligaste fysiska aktiviteterna. De är lekfulla och lärorika aktiviteter som förskolan och 
skolan bör erbjuda barnen. I lek och lekbetonade teknikövningar på isen lär barnen att 
balansera, stå ”rakt” på skenan, glida och ta skär, svänga och bromsa. På lek- och 
idrottsplatsen ges stor möjlighet till både fysisk och social utveckling. Med detta menar 
författarna att övningar eller lek kan planeras som utgår ifrån olika grupper, baserat på 
färdighet och ålder. Aktiviteter i inomhusmiljö såsom gymnastiksalen, idrottshallen 
eller rörelserummet utgör en bra miljö där barnen ges möjligheter att koncentrera sig på 
vissa perceptioner, det vill säga leken kan utgå från det barnet ser och kan tolka eller det 
barnet hör och förstår, samt det barnet känner på ytan och djupet. I alla dessa miljöer 
behöver förskolans personal se till att alla elever är sysselsatta och ingen kommer till 
skada. En del aktiviteter kräver även att förskolans personal ser till att specialutrustning 
finns tillgänglig (a.a.). 

Grindberg och Jagtøien (2000) är också inne på samma spår att i förskolan finns 
möjligheter till fysisk aktivitet både inne och ute. Författarna betonar att utomhusmiljön 
erbjuder flera anordningar som inspirerar till grovmotorisk träning. Vidare menar 
författarna att på vintern kan barnen stoja i snön eller åka kana på isen, samt 
pedagogerna kan ta med barnen till naturlekplats. Inomhus kan pedagogerna utöva 
aktiviteter som kräver mindre utrymme, exempelvis dansa eller stå på huvudet. 
Dessutom har förskolor ofta tillgång till simbassäng och gymnastiksal. I dessa ställen 
bör förskolan vara ute i tillräckligt god tid och se till att finna medhjälpare utöver 
förskolans personal (a.a.).     

 

2.6 Planerade fysiska aktiviteter – hur då? 

Hittills har rörelse i allmänhet behandlats samt var planerade fysiska aktiviteter kan 
bedrivas. Nästa steg är utformningen av dem. Barnen i förskolan är enskilda individer 
som alla har olika förutsättningar och befinner sig på olika nivåer, vilket bör beaktas vid 
aktiviteterna som bedrivs. Vidare kan förskolan också väga in hur aktiviteten utformas 
så den uppnår önskat resultat på ett effektivt sätt. 
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Ericsson (2005) har arbetat fram en modell som benämns MUGI, vilket står för 
Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Den baseras på en studie som visar att 
rörelseövningar i förskolan gav positiva effekter på barns grovmotorik, finmotorik, 
perception och förmåga att minnas detaljer (Ericsson, 1985). MUGI-modellen är ett 
angreppsätt där pedagogen använder ofta återkommande rörelseövningar och känner väl 
till barns motoriska utveckling. Nyckeln till lyckade aktiviteter är att om ett barn har 
svårt med en rörelsefärdighet, ska barnet erbjudas den färdighet som kommer före i 
utvecklingskedjan. Den färdigheten bör då repeteras så att den blir inlärd och 
automatiserad. När färdigheten är automatiserad är barnet redo för övningar på nästa 
nivå i utvecklingskedjan. Principerna för MUGI-modellen kan sammanfattas i: 

 Det övergripande målet är att uppnå rörelseglädje bland barnen. 

 Att få barnet känna att det lyckas, vilket ger glädje. 

 Ingen träning av övningar som barnet inte kan, eller känner osäkerhet inför. 

 Automatisering av färdigheter på den nivå som kommer före den nivå barnet 
inte behärskar. 

 Involvera barnen genom att fråga vad de vill kunna och vad de vill lära sig. Det 
ger bra indikation på vilken nivå barnen befinner sig.  

 

En annan studie är fokuserad på hur en planerad fysisk aktivitet kan vara utformad för 
att åstadkomma hög rörelseaktivitet bland barn. Forskarna Palmer, Matsuyama och 
Robinson (2016) har genomfört en studie på vilka skillnader som kan påvisas mellan 
barnens fria lek och strukturerad fysiska aktivitet utomhus. Studien genomfördes i 
sydöstra USA där totalt 87 förskolebarn deltog i undersökningen. 47 av barnen var 
pojkar och 40 barn var flickor och de var mellan fyra till fem år. Gruppen för fri lek 
utomhus bestod av 17 pojkar och 23 tjejer, och gruppen för strukturerad rörelseprogram 
bestod av 30 pojkar och 17 tjejer. Forskarna observerade barnen under 30 minuter och 
kom slutligen fram till resultat att barnen som tillhörde strukturerat rörelseprogram 
rörde sig väsentligt mer än barnen som tillhörde gruppen för fri utomhuslek (a.a.).  

Palmer, Matsuyama och Robinson (2016) använde sig i ovan nämnda studie av 
strukturerade rörelseprogram som bestod av fyra delar. Det var en dansbaserad 
uppvärmningsaktivitet (5 minuter), en rad olika stationer med övningar (15 minuter) 
och fysisk aktivitet eller spel (5–7 minuter), samt avslappningen (3 minuter). 
Uppvärmningen var till musik och krävde en uppsättning högtalare och en engagerad 
ledare. Stationerna krävde diverse material och förberedelse innan programmet kunde 
starta. Barnen fick välja vilken station de ville börja med. Anledningen till att låta 
barnen välja stationer själva var att det stimulerade barnens positiva klimat. Fysisk 
aktivitet eller spel kunde vara någon aktivitet vald av ledaren. Syftet med detta spel var 
att öka hjärtfrekvensen och upprepa motororiska färdigheter, så forskarna 
rekommenderar en dans eller ett strukturerat spel. Denna del av lektionen kan också 
fungera som ett tillfälle att förstärka akademiska begrepp, som nummer, bokstäver eller 
andra lektioner. Till sist genomfördes en avslappning också och den gjordes till lugn 
musik eller i tyst miljö. Forskarna menar att strukturerade rörelseprogram likt det 
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program som användes i studien, kan integreras i nästan vilken förskoleplan som helst 
(a.a.).  

Effekten av korta intensiva rörelsepass på fem till tio minuter har Nordlund, Rolander 
och Larsson (1998) också lyft upp i deras teori. Här menar de att korta rörelsepass gör 
att barnen får utlopp för sitt rörelsebehov. Detta bidrar till bättre koncentration och 
motivation för det fortsatta arbetet. Denna studie har således kommit fram till en positiv 
effekt på koncentrationsförmåga, vilket studien Ericsson (2005) inte kunde påvisa 
vilken beskrivs i avsnitt 2.2. En fysiologisk förklaring till resultatet i studien är att 
blodcirkulationen och de energigivande processerna stimuleras.   

En forskning i sydöstra USA har jämfört tid i MVPA mellan en grupp förskolebarn som 
fått utföra återkommande planerade fysiska aktiveter och en jämförelsegrupp som fått 
motsvarande tid i fri lek. Resultatet av studien visar att båda grupperna fick frisk luft 
och rörde på sig, men gruppen med planerade fysiska aktiviteter visade på betydligt 
längre tid i MVPA samt att utveckling av grundmotoriken också var högre. Den 
planerade fysiska aktiviteten var en enkel sammansättning av uppvärmning (2 minuter), 
rörelseträning (6 minuter) och avslappning (2 minuter). Författarnas slutsats av 
resultatet är att förskollärare bör inse att planerade fysiska aktiviteter måste till för att 
uppnå både tid i MVPA och att barnens grundmotorik utvecklas enligt riktlinjerna. 
Finns inte kunskapen om hur planerade fysiska aktiviteter genomförs, bör förskollärare 
utbildas i det (Wadsworth, Robinson, Beckham & Webster, 2010).  

En annan metod med syfte att skapa goda relationer till barnens föräldrar, kan vara att 
förskolan anordnar föräldraträff utifrån fysisk aktivitet. Det brukar fungera väl och ger 
en god stämning. Under träffens gång är det ett bra läge att betona och lyfta upp 
motorikens betydelse. Ett sätt kan vara att förskolan bjuder in föräldrar till vandring, 
skidåkning, familjegympa eller liknande. Om det handlar om cykeltur skulle förskolan 
kunna lägga in uppgiften ”Cykla så långsamt du kan” vilket skulle kunna vara en 
spännande utmaning och balansträning för såväl barn som vuxna (Ericsson, 2005).   

 

2.7 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Jag har valt att utgå ifrån det kognitiva perspektivet och den kulturhistoriska skolan som 
teoretiskt ramverk för studien. Hwang och Nilsson (2011) berättar om detta ramverk 
som utgår ifrån Vygotskijs teorier om att utveckling och utbildning går hand i hand, och 
beskriver det samspel som uppnås mellan vuxen och barn i en lyckad planerad fysisk 
aktivitet.  

Piaget var i grunden biolog och utvecklade sina kognitiva teorier med biologiska öppna 
system som utgångspunkt. Piaget menar att individen konstruerar sin kunskap när vi tar 
in, bearbetar, och tolkar information i samspel med omgivningen. Hans teori om barns 
utvecklingsfaser ligger till grund för skolsystem runt om i världen. Vygotskij som är 
inne på samma spår om barns kognitiva utveckling, utvecklade tankegångarna och 
grundade den kulturhistoriska skolan. Den kulturella förståelsen och den kognitiva 
utvecklingen kallar Vygotskij internalisering, vilket betyder att ta till sig något så att 
man uppfattar det som sin egen vilja (Philips & Soltis, 2010 och Hwang & Nilsson, 
2011).   
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Vygotskij påpekar vikten av sociala samspel för barn med föräldrar, syskon och 
pedagoger. Sociala samspel är ett sätt att driva på barns lust att lära samt driva på deras 
utveckling genom att man får interagera med människor som befinner sig i olika 
utvecklingsstadier, så kallade proximala utvecklingszoner. Vygotskji ansåg att det är i 
dessa samspel som barn får redskap till att kunna utveckla sitt kunnande och tänkande 
för att kunna inhämta kunskap. Rollen för pedagogen i samspelet är att agera handledare 
till barnet. Pedagogen ska låta barnet möta utmaning i sin utveckling, väcka intresse och 
ställa frågor men inte komma med lösningar. Pedagogen ska också ge barnet stöd när 
barnet stöter på motgångar (Hwang & Nilsson, 2011).  

Vidare påpekar Vygotskij att barnens lärande oftast sker med en vuxen eller en annan 
person som har mer erfarenheter än sig själv. Genom en vuxens ledtråd via språk och 
undervisning, kan lite äldre barn lära sig och lösa problem snabbare. Att inte låta sig 
fastna i en situation där det finns ett problem, är också Vygotskijs lärandesyn. Barn kan 
vara oförmögna att själva ta sig ur situationen vilket kan leda till att barnen får svårt till 
fortsatt utveckling (Philips & Soltis, 2010).  

Enligt Jagtøien, Kolbjørn och Claes (2002) ansåg Piaget att fysiska erfarenheter och 
sociala samspel är avgörande för att processen ska drivas framåt. Om man inte 
samspelar med sin omgivning kan ingen utveckling ske eftersom han menar att man 
utvecklas genom handlingar som ger nya erfarenheter. Rörelseerfarenheter ger därefter 
barnen verktyg till att förstå innehåll även i andra saker såsom begrepp och ord, 
talförståelse och rumsuppfattning (a.a.). Den här studien är fokuserad på planerade 
aktiviteter vilket är en utbildningsform som bygger på samspel mellan lärare och elev. 
Förskolläraren leder med hjälp av aktiviteten barnen till en lärande utveckling.  

 

3 Metod  
I det här kapitlet presenteras, beskrivs och motiveras vilken metod som använts i 
studien, samt hur studien har genomförts. 

 

3.1 Val och beskrivning av metod 

Studien baseras på kvalitativa data. Kvalitativa data handlar om att komma nära 
människor och grundtanken är att studien ska gå på djupet i sin forskning. För insamling 
av kvalitativa data används bland annat intervju, observation och text till att förstå 
människors tankar och känslor med mera. En kvalitativ studie är förankrad i 
verkligheten men detta innebär inte att de skildrar verkligheten på något förenklat sätt, 
utan det antyder att datamaterialet och analyserna av materialet har sina grunder i den 
sociala tillvarons villkor (Descombe, 2009). För att nå studiens syfte och svara på 
frågeställningarna ville jag få en djupare förståelse angående förskolans arbetssätt och 
hur en förskollärares ledarroll kan påverka barnens fysiska utveckling. Därför valde jag 
en kvalitativ studie. Hade jag istället valt en kvantitativ studie hade risken varit att 
studien blivit alltför ytlig, eftersom större mängd av deltagare hade begränsat 
möjligheten att gå på djupet vid datainsamlingen.  
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3.2 Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingsmetod i det här arbetet består av semi-strukturerade personliga intervjuer 
av förskollärare. Semi-strukturerad intervju kan komma nära människor och får en 
djupare förståelse från deltagaren. Med personlig intervju menas att forskaren ska träffa 
en deltagare åt gången samt metoden kan ge deltagare möjlighet att utveckla sina svar 
och komma med tillägg utanför intervjuramen. Eftersom det är viktigt för att få 
djupgående svar utifrån studies syfte och frågeställningar, förbereddes en intervjuguide 
med frågor i förväg. Intervjufrågorna var ändå flexibel då när det gällde ordningsföljd, 
och vikten låg vid att låta deltagaren utveckla sina åsikter. Samtidig såg jag till att 
samtliga frågor besvarades för att samla in data för samtliga frågor från alla 
förskollärarna. När det gäller semi-strukturerad intervju bör forskaren visa ett stort 
intresse och ärlighet för deltagarnas svar och synsätt, samt att dessa svar och synsätt inte 
ska utvärderas. Intervjuer rekommenderas också att spelas in. Anledning till det är att 
senare kunna bearbeta materialet med noggrannhet, det vill säga att genom inspelning 
finns möjlighet att gå tillbaka till intervjusvaren efteråt. På så sätt ges studien en högre 
reliabilitet och möjlighet att analyseras (Denscombe, 2009). Syfte och frågeställningar 
till studien handlar om hur förskollärare kan arbeta och för att svara på det bör 
deltagaren ges möjlighet att förklara och utveckla sina tankar. Därför var en semi-
strukturerad intervju lämplig som insamlingsmetod.  

 

3.3 Urval 

Jag valde att intervjua tre olika förskollärare vid två förskolor i min studie. Förskolorna 
ligger i en kommun i södra Sverige. Jag valde ut förskollärare som arbetar på förskolor 
som är profilerade mot rörelse och fysisk aktivitet. Inom respektive förskola valde jag 
förskollärare som är specialiserade eller inriktat sig på fysisk aktivitet. Till min hjälp i 
valet av deltagare lyssnade jag på respektive förskolas förskolechef om vem de anser 
mest lämplig. De förskollärare som jobbar i verksamheten med inriktning mot barnens 
fysiska aktivitet anser jag har mycket att tillföra studien.  

Det blev ett subjektivt målinriktat urval för att komma i kontakt med förskolläraren som 
kunde ge mycket kunskap och erfarenhet och som kunde bidra med sin syn på fysisk 
aktivitet i förskolan. Ett subjektivt urval innebär att forskaren medvetet väljer vissa 
människor eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data (Denscombe, 
2009). Bryman (2011) menar att vid ett målinriktat urval är det valet av deltagare som 
utgör bredden på informationen, vilket påpekar vikten av att komma i kontakt med de 
förskollärare som jag kunde anta ge mig information som var avgörande för 
undersökningen. 

 

3.4 Genomförande 

Kontakten med de förskollärarna som intervjuades togs via mail (se bilaga B). Intervjun 
var mitt verktyg för min datainsamling och det var ett enskilt möte med deltagarna och 
tog cirka en timme. Eftersom jag var ensam student i denna undersökning som 
genomförde intervjun, valde jag att spela in under intervjuns gång för att underlätta 
senare transkriberingen till text. Denscombe (2009) menar att ljudupptagningar erbjuder 
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en bestående och fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. En 
nackdel är att den icke-verbala kommunikationen försvinner när forskaren använder sig 
av ljudupptagningar vid intervjuer (a.a.). Ljudupptagningen hanterades på ett 
konfidentiellt sätt, vilket innebär att deltagarna är konfidentiella och det är endast jag 
som har full tillgång till intervjumaterialet. När kursen är avslutad och godkänd raderas 
och förstörs intervjumaterialitet. Förskollärarnas deltagande var frivillig och kunde när 
som helst avbrytas. Intervjuerna tog mellan 45 minuter till en timme, vilket motsvarade 
den tid som jag hade planerat och förberett deltagarna på.  
 

3.5 Bearbetning av data 

Som tidigare nämnts så insamlades data med hjälp av ljudinspelningar, för att få en 
noggrannhet genom min studie. Ljudinspelningar lyssnades på flera gånger, samt 
materialet transkriberades till text för att lättare kunna jämföra och analysera data. Det 
innebar att efter ett kort avlyssnat stycke skrevs texten ner i ett dokument, sedan 
färgmarkerades de meningar som svarade mot studiens syfte och till sist kategoriserades 
de markerade delarna till olika tema med utgångspunkt från syfte och frågeställningar. 
Denscombe (2009) menar att intervjusvaren ska jämföras för att se vad som var 
betydande i de olika svaren. Därefter utarbetas kategorier för att skilja på likheter och 
skillnader i svaren (a.a.). Verifiering av data gjordes genom att jag hade möjlighet att 
återvända till deltagare för att bekräfta vad jag uppfattat ifall oklarheter uppstod.  

 

3.6 Verifiering av data 

Kvalitativ datainsamling bör grundas på trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
Trovärdighet handlar om att man undersöker det man avser att undersöka, samt att 
resultatet är trovärdigt (Allwood, 2010). Trovärdighet i min studie stärks genom mitt 
urval av deltagare, förskollärare som är specialiserade eller inriktat sig på fysisk 
aktivitet, vilka kunde förväntas ge utförliga svar på mina frågor. Genom att arbeta med 
en semi-strukturerad intervju finns det balans mellan att säkerställa att alla frågor får 
sina svar och samtidigt fånga upp deltagarens utökade synpunkter och erfarenheter, 
vilket också säkerställer trovärdigheten. Intervjumallen skickades ut i förväg till 
deltagarna för att de skulle kunna fundera på frågorna i lugn och ro i syfte att de skulle 
bidra med hela sin erfarenhet och kompetens. Trovärdigheten stärks också av att 
deltagarna fick möjlighet att ge återkoppling på resultatet som en del av processen.  

Tillförlitlighet handlar om att beskriva utförligt hur undersökningen genomförs genom 
hela processen, och resultat skall då vara väl förenliga med vad forskare och gemene 
man uppfattar som rimligt att tro på. Tillförlitlighet handlar också om att resultatet vara 
överförbart, alltså resultat kan vara igenkännande och relevant i andra kontexter 
(Allwood, 2010). För att uppnå ovan krav presenteras intervjumallen i rapporten för att 
läsaren ska ges möjlighet att skapa sig en bild av hur intervjun gick till. Vidare 
presenteras delar av data, som en illustration av något som poängteras. Av 
utrymmesskäl går det inte att presentera all data. Som följd av ett begränsat urval som 
inte heller har till syfte att vara representativt, kan överförbarheten vara begränsad. 
Presentation av metod och resultat i min rapport ger läsaren möjlighet att granska 
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trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Genom dessa steg förväntas studiens 
metod ge bidrag till flera studier eller forskningar.  

 

3.7 Etiska överväganden 

Etik kan vi inte ha utan att vara medvetna om den. Etik kan vi inte heller ha utan att ha 
reflekterat. Det innebär att frågor som rör hur personer som medverkar i forskning som 
deltagare får behandlas är en viktig del av forskningsetiken. Det är viktigt eftersom 
personer ska skyddas i största möjliga utsträckning från skador eller kränkningar i 
samband med att de medverkar i forskning (Hermerén, 2011). 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver individskyddskravet och det innebär att skydda 
individen och konkretiseras i fyra mer allmänna huvudkrav. Det är informationskravet 
att deltagarna informeras om vad undersökningen går ut på och det sker ofta genom ett 
brev, där det ska framgå att de när som helst har rätt att hoppa av undersökningen om de 
vill. Samtyckeskravet medför att deltagaren ger sitt samtycke till att delta i 
undersökningen. Den medverkande ska även själv ha rätten att bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de deltar. Konfidentiellkravet innebär att deltagarnas identitet och 
uppgifter inte når obehöriga personer så att de inte kan identifieras och kännas igen. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas till 
forskningsändamål (a.a.). Jag följde dessa etiska övervägande i min studie genom att 
informera om syfte, se till att samtycke fanns och att hålla deltagarna konfidentiella 
samt slutligen att använda deras uppgifter enbart i min studie. 
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4 Resultat och analys  
I kapitlet redovisas resultatet av det ihopsamlade materialet från de tre intervjuerna med 
förskollärarna. Sammanfattningen av förskollärarnas svar redovisas tematiskt under tre 
olika teman vilka baseras på undersökningens frågeställningar om planerade fysiska 
aktiviteter. Dessa teman är förskollärares roll, hur planerar förskollärarna aktiviteter och 
till sist utförande av aktiviteter. I anslutning till resultatredovisning utförs en fördjupad 
teoretisk analys i slutet av varje tema, där resultatet jämförs med tidigare forskning 
presenterad under teoriavsnittet.  

Förskollärarnas svar redovisas som sammanfattande material där respektive 
förskollärare benämns A, B och C. Förskollärare A är en kvinna som har jobbat som 
förskollärare i tio år. Hon jobbar i en småbarnsavdelning med barn upp till två år. 
Förskollärare B är en kvinna som har jobbat som förskollärare i sex år. Hon jobbar i en 
syskonavdelning (1–5 år) samt förskollärare C är också en kvinna som har jobbat som 
förskollärare i nio år och arbetar i en syskonavdelning (2–5 år). Förskollärare A och B 
jobbar i samma förskola fast i olika avdelningar, medan förskollärare C jobbar i en 
annan förskola. Alla tre förskollärare är mellan 30 och 45 år.   

Förskolecheferna till förskollärare B och C hade i våras rekommenderat och erbjudit 
dem en utbildning som handlar om barnens rörelse i förskolan och skolan. Båda tackade 
ja till utbildningen och de har genomfört den. Utbildningen heter ’Balanserade barn - 
träning för livet’.  

 

4.1 Förskollärares roll inom planerade fysiska aktiviteter 

Alla tre förskollärare nämnde begreppen förebild, deltagande och engagerade i sin roll i 
de planerade fysiska aktiviteterna. Till exempel med förebild har förskollärare C berättat 
att de själva ska tycka att röra på sig är något roligt. Hon formulerade det så här: 

 

Man själv måste tycka rörelse är roligt. Även man inte tycker det är 
roligt, ska man göra det ändå. Om det är så, brukar man säga att ’ta på sitt 
lekansikte’ i så fall.  

 

Alla tre förskollärare menar att det blir naturligt att delta i aktiviteten om man vill vara 
en förebild för barnen. Förskollärare A nämnde att om man deltar i aktiviteten är 
kroppsspråket en viktig handling också, vilket gör det tydligare för barnen att rörelse är 
roligt eftersom de behöver konsekventa signaler. Hon ansåg genom att själv delta i 
aktiviteten, stimulerar det barnen att våga prova rörelse också. Önskan att engagera sig 
för planerade fysiska aktivitet har också alla tre förskollärare nämnt i sin intervju, men 
det finns begränsningar. Till exempel berättade förskollärare B så här: 

 

Jag vill planera fysiska aktiviteter mer. För att det är viktigt för barnen. 
Men oftast gör man det för stort, då blir det ingenting till slutet. Jag menar 
att man själv måste orka med. Då är det viktig att man hittar en balans där. 
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Hur och hur mycket rörelse ska man planera in i sin verksamhet? Man har 
mycket annat som behöver göras också.  

   

Samtliga tre förskollärare tar upp att barnen är duktiga på att härma. Det utnyttjar de på 
olika sätt i sina planerade fysiska aktiviteter där de vill agera förebild, vara deltagande 
och engagerade. Huvudsakliga metoder de tre förskollärare använder i aktiviteterna, 
beskrivs så här: 

 

Man ska inte vara för aktiv ibland. Små barn kan lätt bli skrämda. 
Däremot observerar och tolkar barnen vad som behövs för att ta de första 
stegen. Sedan bestämmer man en nivå på hur ska man leda en aktivitet 
just den här gången. I så fall kan man öka tempo om barnen är med. Mina 
barn kan se olika ut från dag till dag. [...] mina barn behöver mer fysiskt 
stöd, till exempel att hålla i hand eller hålla i armhålan när de är sugna på 
att hoppa eller gå upp för backen. Annars oftast står de där och bara tittar 
på (Förskollärare A). 

 

När vi är i lekhallen har vi hinderbana eller stationer ibland, då förklarar 
jag lite först hur ska vi göra med de olika uppgifterna, sedan kör jag 
genom alla uppgifter en gång, sedan låter jag barnen testa själva. Ibland 
behöver man visa flera gånger, då gör jag det (Förskollärare B). 

 

Jag sätter bara på musikskivan först, så kommer barnen igång direkt så fort 
de hör musiken. Vi dansar freestyle. Oftast tittar barnen på mig. Då kan jag 
göra olika rörelse där (Förskollärare C). 

 

Vidare berättade alla tre förskollärare att de har hinderbana både inomhus och utomhus. 
De betonade att på hinderbanan behöver de vuxna ge konsekventa instruktioner och 
förevisningar. Det vill säga att pedagogerna behöver själva pröva banan och stationerna 
först för att visa barnen hur de kan jobba med de olika momenten. Ibland behöver 
pedagogerna visa flera gånger under aktivitetens gång, särskilt när de lägger in nya 
motoriska övningar. Alla tre förskollärarna anser det är viktigt att de själva är 
deltagande i hinderbanan. Om de själva deltar är det lättare att förstå hur barnen känner. 
Exempelvis berättade förskollärare C så här: 

 

[...] eftersom man är med, då är det lättare att se vad barnen gör. Man ser 
vissa barn står vid sidan av, och vissa barn tycker det är jätteroligt. Det är 
helt ok om de vill stå vid sidan av. Jag tvingar aldrig barnen. Men efter ett 
tag kan man pröva igen genom att hålla lite i barnets hand utan att säga 
någonting, får man se lite hur det går. Då är det mycket lättare om jag är 
med barnen (Förskollärare C).  
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Det är svårt att få med de barnen som är fysiskt passiva nämnde alla tre förskollärare. 
De menar att det kan vara beroende på många faktorer som gör att de inte vill vara med 
i fysiska aktiviteter. Faktorer kan vara att barnen är blyga, försiktiga, mindre intresserad 
av fysiska aktiviteter, har fysiska svårighet eller är överlivliga som har svårighet att 
koncentrera sig. Här är exempel på vad förskollärare B tycker:  

 

Det är svårt med vissa barn som inte tycker så mycket om att röra på sig. 
De är intresserade, men de har fysiska svårigheter där de inte riktigt 
klarar av det. Det är svårt, det ska jag inte säga någonting annat än det är 
svårt. Och där kan man inte heller tvinga på. För det går inte, det kan vara 
farligt för dem då. Sen kan det vara en del barn som har svårt att 
koncentrera sig. De svävar ut. Då kan man låta de barnen vara med den 
biten som de tycker är roligt. Sen är det pedagogers putsande som gäller. 
Försöker utmana dem och locka dem. Barnen vill oftast göra som de 
andra (Förskollärare B). 

 

Till sist har förskollärare B och C nämnt att pedagogernas personlighet och individuella 
förutsättningar påverkar hur de engagerar sig i planerade fysiska aktivitet. De 
individuella egenskaperna belyses genom två synpunkter:   

 

Jag kan hoppa, åla och så, då gör jag det. Om jag är här, är det jag som 
har rörelseaktiviteter. De som har typ dåliga knä, kan man ju inte ställa 
samma krav som på sig själv. Men de kan ta hand om barnen som inte 
kan koncentrera sig istället (Förskollärare B).  

 

Jag tycker om att köra musikrörelse ihop med barnen. Ibland följer vi 
instruktioner som är inspelat på musikskivan. Ibland kör vi freestyle [...] 
men min kollega tycker mer om att köra strukturerade rörelseövningar 
istället (Förskollärare C).   

 

4.1.1 Analys av förskollärares roll 

Resultatet visar att alla tre förskollärare anser det är viktigt att i sin roll vara en förebild 
för barnen, delta i planerade fysiska aktivitet och engagera sig genom planering. Dessa 
faktorer har Palmer, Matsuyama och Robinson (2016) också lyft upp i sin teori att det är 
viktigt att pedagoger deltar i fysiska aktivitet för att uppmuntra barnen att vara aktiva. 
När rörelseprogrammen genomförs, ska pedagoger också ansvara för att utmana barnen 
genom att själva fungera som en förebild. Ett aktivt deltagande, och genom att visa 
rörelse, kan det leda till att aktiviteten utförs under god stämning och därmed lättare når 
aktivitetens mål (a.a.). 

Förskollärare A anser att när hon deltar i planerade fysiska aktiviteter som ledare, bör 
hon hitta en balans mellan att agera förebild, vara deltagande och engagerad. I hennes 
sätt spelar ett tydligt kroppsspråk en viktig roll för barnen. Vidare har förskolläraren A 
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berättat att hon ofta håller i barnets hand som metod när de gör fysiska aktiviteter. Det 
är ett lämpligt sätt menar hon, då barnen i hennes avdelning bara är 1til 2 år. Därför 
behöver de oftast ett fysiskt stöd såsom hålla i hand eller hålla under armhålan när 
barnet till exempel vill hoppa. I det här resultat kan jag se en tydlig koppling till 
Grindberg och Jagtøien (2000) som är inne på att ledarkompetens och engagemang har 
en stor betydelse för barnens motoriska utveckling.     

Alla tre förskollärarna har berättat att barnen är bra på att härma. Därför berättade de att 
det oftast fungerar bra när ledaren står mittemot barnen och visar rörelserna, och sedan 
låta barnen försöka göra samma rörelse som ledare gör. Förskollärare C nämnde i sin 
intervju att hon använder metoden att hon låter barnen härma henne när hon genomför 
en planerad rörelseaktivitet till musik i sin verksamhet. En metod som drar paralleller 
till teoridelen där en ledare kan använda metoden ”följer med”, vilket innebär att barnen 
ska haka på aktiviteten genom att titta på den som leder (Grindberg & Jagtøien, 2000).  

Förskollärare B nämnde att hon ofta lägger hinderbana eller stationer som fysisk 
aktivitet. Hon förklarar och testar innan aktiviteten utförs. Där ser jag en likhet med 
Grindberg och Jagtøien (2000) som lyfter fram en metod som heter ”visa, pröva och 
förklara”. Författarna menar att den här metoden är mer användbar när uppgiften har 
större svårighetsgrad. Att förskollärare B använder denna metod kan också bero på att 
hon utför aktiviteten med de äldre barnen (3–5 år). De barnen har ett helt annat talspråk, 
jämfört med de yngre barnen (1–2 år).  

Alla tre förskollärare anser att upprepning också är en viktig metod för att öka barnens 
rörelseintresse. Den främsta anledningen till upprepning är att barnen kan känna sig 
trygga efter ett tag. Då utvecklas barnens motorik så småningom. Vidare har också alla 
tre förskollärare berättat om vikten att uppmuntra och ge snabb feedback. Att berömma 
barnen bör en ledare använda i sin roll. Särskilt viktigt är det för de barnen som är 
mindre fysiskt intresserade. Det här området har Grindberg och Jagtøien (2000) också 
varit inne på. I strävan efter en bättre fysisk utveckling för barnen, har vuxnas 
ledarkompetens och engagemang stor betydelse för resultatet. 

När förskollärare C nämnde att en ledares roll i en planerad fysisk aktivitet bör utgår 
ifrån individuella intressen, finner jag en likhet som Nordlund, Rolander och Larsson 
(1997) som beskrivit att ledarens olika bakgrund, intressen, utbildning och erfarenheter 
kan leda till att man har sitt favoritämne eller -tema. I anknytning till intressen och 
förutsättningar berättade förskollärare B att pedagogers fysiska förutsättning bör vägas 
in i planeringen av aktivitet. Hon uttryckte sig att ” De som har typ dåliga knä, kan man 
ju inte ställa samma krav som sig själv”.  Hon uppmärksammade mig på något jag inte 
funnit i tidigare forskning, men ändå relevant att väga in planeringen.  

I resultaten fick jag inget tydligt svar på vad pedagogerna kan göra om det händer något 
oförutsägbart under planerade fysiska aktivitet, allt från att en olycka skulle inträffa till 
mindre allvarliga situationer. Det kan bero på att alla tre förskollärare la större vikt på 
olycka än jag avsåg i min frågeställning. Ingen hade upplevt en sådan situation. 
Däremot har förskollärare C nämnt att under planerade fysiska aktivitet måste man vara 
flexibel och man ska inte utföra aktiviteter ensam utan man har alltid någon att prata 
med.  
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Alla tre förskollärarna anser att barnens fysiska utveckling kan påverkas av vuxnas stöd. 
De menar att med tydlig handledning såsom visa, förklara, låta barnen härma och hålla i 
handen när det behövs, ger barnen ett stöd och en utmaning i deras fysiska utveckling. I 
det här resultat har Vygotskijs tankar om sociala samspel presenterats. Han menar att 
rollen för pedagogen i samspelet är att agera handledare till barnet. Pedagogen ska låta 
barnet möta utmaning i sin utveckling, väcka intresse och ställa frågor men inte komma 
med lösningar. Pedagogen ska också ge barnet stöd när barnet stöter på motgångar 
(Hwang & Nilsson, 2011).      

 

4.2 Förskollärares planering i rörelseaktiviteter 

Här presenterar jag resultatet som rör hur förskollärarna planerar sina fysiska aktiviteter. 
Alla tre förskollärare betonade att de planerar alla aktiviteter utifrån förskolans läroplan. 
I de två förskolor där de tre deltagarna har sina tjänster, jobbar de denna termin efter ett 
läroplansmål som handlar om motorik. Förskollärarna har en grov fysisk 
aktivitetsplanering för hela terminen, där planeringen mest handlar om tid och plats. 
Därefter planeras alla avdelningens aktiviteter i detalj för två veckor åt gången. För 
samtliga avdelningar resulterar planeringen i att det dagligen anordnas kort pass med 
rörelseaktivitet samt ett längre pass per vecka. Deltagarna berättade så här om 
planeringen: 

 

Vi ha ett gemensamt läroplansmål i hela huset som syftar mot barnens 
motoriska utveckling [...] det går inte planera långt innan i den här världen. 
Barngrupp och personal ser olika ut varje dag. Utan vi ha en grov planering 
för den här terminen, att vi ska få in planerade rörelse minst en gång i 
veckan, på tisdagarna är det vår tur att använda lekhallen och då utför vi 
vår planerade fysiska aktivitet (Förskollärare B).  

  

Vi planerar för hela terminen, och vi jobbar med ett mål som handlar om 
rörelse [...] vi får lekhallen varje torsdag. Det är en fast tid för oss. Då kan 
vi planera i förväg vad vi ska göra just de torsdagarna. Men arbetslaget 
har kommit överens att så fort vi får resurser, alltså tillräcklig personal, så 
går vi till skogen (Förskollärare A). 

 

Vi planerar terminsvis [...] syfte till planerade fysiska aktiviteter är såklart 
att det utgår ifrån läroplanen [...] vi får veta vid vilken tid får vi vara i 
gympasalen. I gympasalen finns allting. Där kan vi köra många olika 
typer av planerade fysiska aktivitet (Förskollärare C).     

       

Vidare berättade alla tre förskollärare att de är ute minst en timme per dag. 
Förskollärare A som jobbar i småbarnsavdelning lägger uteaktivitet oftast på 
förmiddagen. Hon menar att då är barnen mest aktiva. På somrarna är de ute både 
förmiddag och eftermiddag. Förskollärare B har också nämnt under intervjun att barnen 
är ute både förmiddag och eftermiddag, förutom vid dåligt väder. Förskollärare C 
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berättade att de har både planerade fysiska aktiviteter och fri lek, där den fria leken 
oftast sker utomhus, och den planerade fysiska aktiviteten oftast är inomhus. Hon 
berättade också att i hennes avdelning har de korta planerade fysiska aktiveter varje dag. 

Beträffande de längre planerade aktiviteterna finns både likheter och olikheter mellan 
hur de tre förskollärarna jobbar med dem. Förskollärare A berättade att när de får 
använda lekhallen på torsdagarna, brukar de planera in rörelse som passar in i deras 
terminstema. Hela aktiviteten planeras att pågå under cirka en timme. Den första 
halvtimmen jobbar de med vissa färdiggjorda musikrörelser för barnen, såsom ”Mini-
Röris”. Den andra halvtimmen planerar de oftast in den fria leken. Då tar pedagogerna 
ut redskap såsom mjuka bollar, ministudsmattan och kuddar till en mjuk hinderbana. 
Hon berättade så här: 

  

Vi har ”vännerna i kungaskogen” som tema i denna termin. En av de sju 
figurerna heter ”Bitis” och tycker mycket om rörelse. När vi är i lekhallen 
så klär vi ut oss som ”Bitis” och dansar eller gör rörelser som stimulerar 
barnens motorik [...] ”Bitis” är med i den fria leken också. Då leker 
”Bitis” ihop med barnen helt enkelt (Förskollärare A).         

 

Vidare berättade hon att de har en färdig plan att gå till skogen när det passar deras 
verksamhet. Hon ser detta som en planerad fysisk aktivitet även om arbetslaget inte 
planerar särskilt mycket för just rörelse. Utan de anser att bara barnen får gå i ojämn 
terräng i skogen är en bra övning i sig. 

  

Vi försöker ta alla tillfället när vi ha resurserna som krävs till att gå till 
skogen. I skogen går de ojämn terräng [...] i skogen har vi rörelse som 
främsta fokus (Förskollärare A). 

 

Förskollärare B berättade om ett liknande upplägg när hennes avdelning får använda 
lekhallen på tisdagarna. Arbetslaget planerar den fysiska aktiviteten bör vara cirka en 
timme. Den första halvtimmen jobbar de med vissa färdiggjorda musikrörelser för 
barnen, såsom ”Mini-Röris”. Den andra halvtimmen planerar de ibland in hinderbana, 
ibland fri lek i lekhallen och ibland går barnen ut till gården efter ”Mini-Röris”. Då kan 
barnen leka själva under dessa förutsättningar. Hon berättade så här: 

 

[...] vi brukar köra ”Mini-Röris” på en gång när alla har kommit in i 
lekhallen. Hela program tar cirka 30 minuter, kanske. Sedan får barnen 
leka cirka halvtimme till där inne, men ibland går vi ut när det är fint 
värde [...] vi tar ut redskap och gör någon hinderbana [...] barnen får leka 
fritt då (Förskollärare B).    

 

Vidare berättade förskollärare B att hon och en annan kollega ansvarar för en planerad 
fysisk aktivitet för hela förskolan. De två förskollärarna har gått en utbildning som heter 
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’Balanserade barn - träning för livet’ i våras som handlade om barns rörelse i förskola 
och skola. Som resultat av den utbildningen är deras fysiska aktivitetsprogram utformat 
utifrån idéer därifrån. Förskollärare B har fått extra tid (två tillfällen, cirka två timmar 
per tillfälle) till att planera en fysisk aktivitet som skulle passa alla i förskolan. Det 
resulterade i korta intervallpass enligt Tabata-metoden. En metod där man exempelvis 
tränar intensivt i 20 sekunder och vilar därefter i tio sekunder, och sedan fortsätter det så 
i intervaller. Hon berättade så här: 

 

[...] vi fick en idé från utbildningen, alltså ”Tabata”, och vi tycker att det 
är så bra. Annars är det svårt att hitta en aktivitet som passar alla i huset. 
Det är mycket att tänka på. [...] vi vill planera någon enkel, kort och rolig 
aktivitet för alla [...] vi fick sitta ner och planera detta vid två tillfällen. 
Två timmar per gången kanske. Till slut bestämde vi att vi kör ”Tabata”. 
[...] än så långe tycker alla det var en bra aktivitet. Till och med några 
föräldrar vill veta mer om vad ”Tabata” är (Förskollärare B).  

 

Till sist berättade förskollärare B att alla femåringar, även de från de andra två 
avdelningar i förskolan, samlas och gör viss aktivitet. Det kan vara att gå till skogen, 
besöka biblioteket eller gå en promenad. Aktiviteter planeras oftast en kort tid innan de 
går i väg. Vidare anser förskollärare B att när hon drar igång vissa fysiska lekar när 
barnen leker fritt på gården, är det också en planerad aktivitet. Hon berättade så här: 

    

[...] ibland går alla femåringar iväg för att göra någonting. Går en 
promenad eller besöker biblioteket [...] vi pratar ihop oss lite innan vi går 
iväg. Det beror på hur vädret ser ut också (Förskollärare B).   

 

Vi brukar leka ”kom alla mina barn”. Då brukar jag säga ”kom alla mina 
’gympa’-barn”. Sedan får de komma med olika uppdrag som jag tänker ut 
att de ska göra. [...] lekarna ligger i bakhuvudet. Bara man har en tanke 
att varför man gör det, anser jag att man har planerat (a.a.).    

 

Förskollärare C berättade att i hennes arbetslag finns tre ordinarie pedagoger. En av de 
pedagogerna är sjukskriven en längre tid. Därför fick hon och den andra kollegan 
planera om för barngruppen. Innan delade de avdelningen till tre grupper. Varje 
pedagog ansvarade för en grupp. Nu blir det två grupper istället som följd av 
personalbristen. Pedagogerna har olika intressen och åsikter när det gäller barngruppers 
aktiviteter. Därför bestämde de att de planerar var för sig, och planerar endast ihop om 
när och var aktiviteten förläggs. Det blir två olika aktiviteter och sedan byter de mellan 
grupperna så alla barn i avdelningen får vara med på både aktiviteter.  

Förskollärare C berättade att de har en daglig gemensam aktivitet med inspiration från 
utbildningen ’Balanserade barn - träning för livet’. Aktiviteten ligger vid samlingen 
innan lunch. Hon förklarade att det är en dansaktivitet och låten som de använder heter 
”Gåspennestopp”. Det går ut på att barnen ska lyssna på musik med därtill kopplade 
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instruktioner och göra som de säger. Musiken spelas ibland och stannar ibland. Det vill 
säga barnen får dansa ibland med ett högt tempo och stanna ibland och får vila ett par 
sekunder, och så vidare. Musiken är cirka fyra minuter totalt. Syfte för denna aktivitet är 
att barnen ska öka sin puls, som i sin tur kan göra att barnen har lättare att lugna ner sig 
efteråt och barnen får en lugn miljö när de ska äta lunch. Hon berättade så här:   

 

[...] efter utbildningen har vi kommit överens att vi vill barnen ökar sin 
puls oftare. Musiken ”Gåspennestopp” är gjord för barn. Det är på 
barnens nivå. Barn får dansa fritt när musiken spelas, och stoppa när 
musiken stannas. Sedan börjar barnen dansa igen när musiken spelas igen 
då, och så vidare. [...] barnen har varit ute på förmiddagen. Men vi tycker 
att den här musiken är lättare för barnen att höja sin puls. Då är det lättare 
att de lugnar ner sig sen när vi ska äta lunch (Förskollärare C).  

 

Alla tre förskollärare anser att de planerade fysiska aktiviteterna ger positiv feedback 
från barnen, samt de ser att en del barn har gått framåt i deras rörelseförmågor efter de 
har utfört aktiviteterna ett tag. Alla tre förskollärarna har också nämnt att upprepning är 
viktigt för aktiviteten. De planerade aktiviteterna bör användas under en lång period 
innan man byter till någonting annat.    

Förskollärare B nämnde flera gånger under intervjun att efter hon hade gått utbildningen 
’Balanserade barn - träning för livet’, förstår hon mer om kopplingen mellan planerade 
fysiska aktivitet, inlärning och koncentrationsförmåga för barnen. Hon berättade så här: 

 

[...] under utbildningen fick jag lära mig hur det hänger ihop mellan nerv, 
hjärna och rörelse. Och att en planerad fysisk aktivitet kan öka barnens 
inlärning. Det har en stor betydelse för koncentrationsförmågan också 
(Förskollärare B). 

 

Förskollärare C har också nämnt flera gånger under intervjun att höja barnens puls kan 
förbättra barnens inlärning och koncentrationsförmåga. Det är också ett syfte för dem 
när de planerar in fysiska aktiviteter. Hon berättade så här: 

 

Jag fick veta mer om förhållandet mellan rörelse och inlärning. Till 
exempel hur viktig en ’korsövning’ är och kan kopplas till barnens 
inlärning, och träning som kan få barnens puls att öka har en effekt på 
återhämning, inlärning och koncentrationsförmåga (Förskollärare C).   

 

Förskollärare A som inte har gått den här utbildningen nämnde att fysiska aktiviteter har 
att göra med grovmotorik, kroppsuppfattning och hälsa samt lägger en grund för 
rörelseintresse. På så sett mår barnen bra. Hon berättade så här: 
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Vi i arbetslaget tycker att det är viktigt att barnen få röra på sig så mycket 
de orkar [...] framförallt grovmotorik är viktigt för dem, alltså de behöver 
lägga grund till rörelseförmåga i tidig ålder [...] att barnen bör lära sig 
kroppsuppfattning [...] barnen ska känna att rörelse är något roligt. Att de 
tycker det är rolig att röra på sig. Alltså för mig är rörelseaktiviteters syfte 
att det ska hjälpa barnen må bra (Förskollärare A).   

 

Barnens utveckling och uppföljningen till rörelse sker muntligt mellan pedagogerna i 
arbetslaget enligt förskollärare A. Hon menar att i arbetslaget pratar de ofta om barnens 
motoriska förmågor och färdigheter under torsdagarna när de får använda lekhallen. I 
lekhallen har de större möjlighet till att alla pedagoger kan prata med alla. En större 
utvärdering sker senare vid terminens slut. Hon berättade så här: 

 

[...] vi går olika håll när vi är ute. Men när vi är i lekhallen brukar vi prata 
om barnens fysiska utvecklingar och följer upp det. Vi säger till varandra 
till exempel att hon eller han inte vågade förra gången men hon eller han 
vågar nu. Eller detta barnet klarar detta denna gången och så vidare. [...] 
utvärdering sker efter detta året gått ut (Förskollärare A).  

 

Förskollärare B och C berättade att de följer upp barnen genom att observera dem under 
tiden de utför aktiviteten.  I övrigt görs utvärdering i samband med generell utvärdering 
vid terminens slut.  

 

4.2.1 Analys av planering 

Resultatet av intervjuerna var att både förskolorna som jag undersökt strävar efter ett 
mål från läroplanen som handlar om barnens motorik och rörelse. Det är en tydlig 
koppling till Grindberg och Jagtøiens (2000) planeringsmodell. Huvudsyftet ska 
planeras utifrån läroplanens mål. Deltagande förskollärare berättade att en övergripande 
planering för fysiska aktiviteter oftast sker terminsvis. De lyfte upp några viktiga 
punkter om vad de planerar efter. Dessa punkter är: hur ser deras barngrupp ut, på 
vilken plats ska de utföra den planerade fysiska aktiviteten, vid vilken tidpunkt ska 
aktiviteten ligga, hur många pedagoger ska vara med när den utförs och hur länge 
aktiviteten ska vara. Jag ser ett gemensamt förhållningssätt i förskollärarnas didaktiska 
arbetssätt där de lyfter upp varför, för vem och vad den fysiska aktivitetens planering 
utgår ifrån. Det har Grindberg och Jagtøien (2000) också poängterat i sin 
planeringsmodell att pedagogerna bör ha en översikt över vilka rambetingelser man 
arbetar under. Till exempel vilka är viktiga färdigheter, och vilka förutsättning och 
behov som barnen har.  

Jag ser också de specifika mål från Grindberg och Jagtøiens (2000) planeringsmodell 
har blivit presenterat under mina intervjuer. I modellen beskrivas att specifika mål ska 
planeras i förväg i tre målkategorier. De är attitydmål, färdighetsmål och kunskapsmål. I 
verksamheterna som jag undersökt, visar också att förskollärarna har en tanke på hur 
attityd-, färdigheter- och kunskapsmål ska gå kunna se ut. Däremot dokumenterar de tre 
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förskollärarna inte barnen i deras aktivitet, vilket enligt planeringsmodell kan göra det 
svårt att utvärdera om verksamheten har nått sina mål eller inte.  

Utbildningen ’Balanserade barn - träning för livet’ är till stor del utvecklat från MUGI-
modellen och Bunkefloprojektet, vilket har presenterats tidigare i teoriavsnittet. MUGI-
modellen består för Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Den baseras på en 
studie som visar att motorisk träning i förskolan gav positiva effekter på barns 
grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Skillnad i 
koncentrationsförmåga kunde däremot inte bekräftas (Ericsson, 2005). Angående 
utbildningen ’Balanserade barn - träning för livet’ har både Förskollärare B och C 
refererat att motorisk utveckling kan både förbättra barnens inlärning och 
koncentrationsförmåga.  

Alla tre förskollärare har också nämnt att barnen i deras avdelning har minst en timme 
per dag där de har möjlighet till rörelse. Det sker både inomhus och utomhus, och de 
menade att tillgänglig tid till rörelse kan ske både som planerad fysisk aktivitet och den 
fria leken. I detta resultat ser jag en likhet med Styrelsen för YFA (2016) som 
rekommenderar att varje barn ska få 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Pedagoger 
använder 60 minuter dagligen till rörelseaktivitet vilket är i linje med deras teori. 
Styrelsen för YFA (2016) menar att de 60 minuterna bör erbjudas intressanta och 
motoriskt utmanande aktiviteter i säkra miljöer och för åldern anpassat socialt samspel. 
De minuterna bör också inkludera både måttlig och kraftig aktivitet. Det vill säga 
barnen bör träna upp kroppens kondition, rörlighet, muskelstyrka, snabbhet och 
koordination. Förskollärarna i min undersökning har avsatt rekommenderad tid i 
kombinationen planerade fysiska aktiviteter och fri lek, men den faktiska tiden i rörelse 
har jag inte undersökt och det var heller inte syftet med min studie. 

Den utbildningen som förskollärare B och C gick i våras, refererade de ofta till under 
intervjun. Förskollärare B betonade att en aktivitet som ska passa hela förskolan 
behöver vara kort, enkel och rolig för alla. Annars finns risken att det inte blir någonting 
om pedagogerna planera för stort och själva inte orkar med det till sist. Förskollärare C 
lyfte upp en likhet att hon fick lära sig att barnen behöver öka sin puls under en fysisk 
aktivitet. Det ska vara kort och intensiv. Även förskollärare A har också nämnt att hon 
anser barnen är mest aktiva de första minuterna när de ska göra någon aktivitet. Med det 
här resultat kan jag utläsa att samtliga tre förskollärare ser störst effektivitet i att planera 
korta pass. Fördelen med en kort aktivitet är också att det är lättare att den blir 
genomförd, särskilt när man ska planera till flera avdelningar. Resultatet kan jag 
referera till Nordlund, Rolander och Larsson (1998) att vid intensiva korta rörelsepass 
på fem till tio minuter kan barnen får utlopp för sitt rörelsebehov. Detta bidrar till bättre 
koncentration och motivation för det fortsatta arbetet. Vidare menar Mattsson, Jansson 
och Hagströmer (2014) att en måttlig fysisk aktivitet ger en ökning av puls och andning.  

Alla tre förskollärare berättade om barnens utveckling och att uppföljning sker utifrån 
observation eller muntlig uppföljning kollegor emellan. Deltagande förskollärarna 
lägger däremot inte en stort vikt vid dokumentation. Samtidigt menar de att det är 
viktigt att pedagogerna känner barnen och kommer ihåg vilka motoriska förmågor de 
har och var i utvecklingen de ligger. När det gäller utvärdering av verksamheten om 
planerade fysiska aktivitet, sker det i slutet av året enligt förskollärare A. Enligt 
förskollärare B och C görs utvärdering när aktiviteten har utförts en lång period och i 
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samband med terminsslut. Däremot Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att 
utvärdering är en del av planeringsarbetet dels genom en slutevaluering, dels med hjälp 
av löpande evaluering av varje delmoment. För att kunna ta ställning till behov av 
ändringar i planen, behöver den ständigt utvärderas.  

 

4.3 Utförande av planerade fysiska aktivitet 

Förskollärare A berättade att när deras avdelning utför en planerad fysisk aktivitet 
brukar en av pedagogerna från avdelningen klä ut sig till en figur som heter ”Bitis”. 
”Bitis” tycker om rörelse och väntar oftast på barnen i lekhallen på torsdagarna. De 
andra pedagogerna förbereder barnen innan de ska träffa ”Bitis” i lekhallen. Detta görs 
genom en fruktsamling innan aktiviteten börjar. Efter barnen har träffat ”Bitis” sätter de 
igång ett musikrörelseprogram som är färdiggjort för barn. De andra pedagogerna i 
barngruppen deltar också i rörelserna och ser samtidigt till att ordningen hålls. 
Avslutningsvis ska ”Bitis” och barnen lägga sig på golvet och vila en liten stund innan 
aktiviteten är avslutad. Efter avslutningen säger ”Bitis” adjö och att de ska ses en annan 
gång samt går iväg. Vidare tar de övriga pedagogerna fram redskap och låter barnen 
leka fritt tills cirka en timme har gått. Till sist hjälps alla åt att städa undan redskap 
innan barngruppen lämnar lekhallen.  

Förskollärare B berättade att hon och en annan kollega ansvarar för en planerad fysisk 
aktivitet för hela förskolan. Aktiviteten består av ett färdiggjort musikrörelseprogram. 
Programmet pågår i fyra minuter och de genomför det varje morgon klockan 7:55. Alla 
fyra avdelningar får vara med under frivilliga villkor. När hon leder aktiviteten kopplar 
hon först ihop musikanläggningen med högtalarna, sedan står hon oftast själv mittemot 
alla och gör rörelserna. Under aktiviteten uppmuntrar hon barnen och försöker visa noga 
alla rörelser.      

 

Jag kör igång Tabata när klockan är exakt 7:55 [...] jag visar rörelser och 
peppar barnen under tiden. Hela aktiviteten är i fyra minuter. När 
musiken tar slut går vi alla tillbaka till varsin avdelning och äter frukost 
(Förskollärare B).  

 

Till sist har förskollärare B nämnt att hon har fått feedback från föräldrar att de vill veta 
mer om Tabata. På så sätt anser hon att den planerade fysiska aktivitet har lockat in 
föräldrarna och låter de vara delaktiga i verksamheten också.     

När förskollärare B ihop med sina avdelningskollegor utför en planerad fysisk aktivitet i 
lekhallen, brukar de samla barnen där och genomföra ett musikprogram som till 
exempel ”Mini-Röris” direkt. ”Mini-Röris” är ett rörelseprogram till musik och gjort 
speciellt för barn. Ihop med alla barn ska minst en ledare lyssna på instruktionerna i 
musiken och göra samma rörelse som instruktören säger. Hela programmet är cirka 30 
minuter. Till sist i programmet finns ett avslappningsmoment, där alla ska vila innan 
aktiviteten är slut.    
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Förskollärare C betonar att när hon utför en planerad fysisk aktivitet vill hon vara i ett 
tomt rum - av säkerhetsskäl - som de avsatt till rörelseaktivitet. Vidare berättade hon att 
de brukar utföra musik och rörelse tillsammans. Hon anser att förberedelse är väldigt 
viktigt, genom att pedagogen själv har övat minst en gång innan man utför övningen 
med barnen. Förskollärare C brukar också använda musikrörelseprogram som är gjorde 
för barn. Just nu använder hon ett program med fri rörelse under en låt. Låten pågår i 
fyra minuter och utgår ifrån intervallprincip, det vill säga musiken spelas ibland och 
pausar ibland och så vidare i hela låten. Förskollärare C menar att vem som helst kan 
utföra aktiviteten. Olika pedagoger kan ge olika rörelsemönster eftersom alla får röra sig 
fritt under aktiviteten. Det viktigaste pedagogerna bör tänka på är att man ska visa 
tydligt när ska man dansa och när ska man pausa under musiken, menade hon.      

Vidare berättade förskollärare C att hon har misslyckas en gång när hon skulle utför en 
planerad fysisk aktivitet. Det var en gång när hon tillsammans med en kollega skulle 
utföra en musikrörelse i en gympasal, då kom en specialpedagog som skulle prata med 
hennes kollega. Då fick hon utföra aktiviteten själv med barnen. När hon skulle starta 
musiken, kom specialpedagogen och skolans rektor in och skulle titta på aktiviteten. 
Samtidigt hade hon inte övat musikprogrammet tidigare. Därför hon fick avbryta 
aktiviteten och låta barnen gå ut istället. Hon berättade så här:     

 

[...] jag fick panik när specialpedagogen och rektorn kom in [...] det beror 
på att jag var dåligt förberedd, alltså det kan vara så dumt att jag inte har 
lyssnat och kört Bamsegympa innan och den oväntade situationen [...] 
enda lösning var att avbryta aktiviteten. Barnen förstod att jag tappade 
tråden, då tappar de också tråden [...] jag gjorde så här, att jag bröt 
aktiviteten och alla barn fick gå ut och leka istället (Förskollärare C).  

 

Alla tre förskollärare har en gemensam erfarenhet att det är under de första minuterna när 
pedagoger utför en planerad fysisk aktivitet som barnen är mest aktiva. Förskollärare A 
och B nämnde att under fyra till fem minuter är barnen mest aktiva, däremot förskollärare 
C anser att under de första tio minuterna är barnen mest aktiva. Förskollärare C berättade 
att det var en gång att hon körde två omgångar av en samma fyra minuters aktivitet. Det 
vill säga cirka åtta minuter totalt. Hon anser att det fungera bra. Därför utför de oftast 
aktiviteterna inom dessa tidsramar. 

Förskollärare B och C tycker att bäst förutsättningar till planerade fysiska aktiviteter är 
utomhus. Anledningen är att där finns mycket friskare luft och stort utrymme som 
lockar till rörelse. Däremot tycker båda förskollärarna att bästa plats som passar just 
deras planerade fysiska aktivitet är i en stor sal som har tillgång till bandspelare och 
högtalare.  

 

[...] det bästa platsen till rörelse är utomhus, men tyvärr har vi inte 
tillgång till en trådlös högtalare. Därför går det inte köra dansövning där 
ute (Förskollärare C).  
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Förskollärare A tycker att bäst plats för planerade fysiska aktiviteter för hennes 
avdelning är i skogen. Hon berättade att i skogen finns allt som små barn behöver, och 
allt material är gratis och lockande till aktivitet. Vidare menar hon att för små barn 
gäller att det är ännu viktigare med upprepning i aktiviteten, vilket även gäller val av 
miljön. Hon berättade så här:   

 

Barnen ska känna sig bekväma och trygga i det ställe som de är innan 
man kör någon aktivitet [...] vi vill lägga en grund för barnen att de lär 
känna naturen tidigare (Förskollärare A). 

 

Om olika miljöer för planerade fysiska aktiviteter berättade alla tre förskollärare att de 
inte går till simhallen, åker skridskor eller skidåkning. Förskollärare A berättade att 
småbarnsavdelning inte får gå till simhallen. Det är en säkerhetsfråga. Förskollärare B 
sa att hon inte vet varför man inte får gå till simhallen och förskollärare C berättade att 
simning övar barnen vid årskurs ett. Däremot har alla tre förskollärare berättat att de har 
tillgång till vattenlek på gården. Samma sak är det med snöaktiviteter, att de inte åker 
skidåkning utan leker med snön. De åker pulka, drar igång snöbollskrig och bygger 
snögubbe när snön väl dyker upp. Alla tre förskollärare nämnde att de går till lekplatser 
i närheten ibland. 

Förskollärare C berättade att i gymnastikhallen vill barnen oftast hjälpa varandra under 
aktivitetens gång. Till exempel kan ett barn hålla ett annat barns hand och genomföra 
motoriska övningar. Med det menar hon att sociala samspel barn emellan ser hon 
tydligare i gymnastikhallen. Till sist berättade förskollärare A att hon har upplevt att 
barnen fick åka skridskor i hennes före detta förskolan. Barnen som var fem år fick åka 
skridskor fem gånger på en termin i stadens ishall. Hon berättade så här: 

 

[...] en vuxen med fem eller sex barn åt gången [...] barnen fick låna 
hjälmar och några skridskor om de inte hade det hemma [...] det är viktigt 
att det inte ska kosta något för föräldrarna [...] kommunen har också 
öppnat ett ställe i stan som både privatpersoner och förskolor lånar fritt 
(Förskollärare A).   

 

4.3.1 Analys av utförande 

Ovan resultat visar hur förskollärare kan utföra en planerad fysisk aktivitet. Alla tre 
förskollärare använder mest färdiggjorda musikrörelseprogram såsom ”Mini-Röris” 
eller liknande dansövningar till musik vid utförande av en planerad fysisk aktivitet. 
Metoden utgår ifrån att en ledare gör rörelser och barnen härmar. I anslutning efter 
avlutad rörelseaktiviteten har de oftast ett avslappningsmoment. Det har Palmer, 
Matsuyama och Robinson (2016) också presenterat i tidigare forskning att musik lockar 
barnen till rörelse, samt ett avslappningsmoment kan behövas vid avslutningen för 
barnens återhämtning. Avslappning kan man också använda till en tydlig avslutning för 
aktiviteten (a.a.).  
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Förskollärare A, B och C anser att barnen är mest aktiva de första minuterna när de har 
tillgång till rörelse. Förskollärare C menar att i fyra minuterna kan hon köra intensiva 
rörelser, som på så sätt ökar barnens puls. Utifrån detta resultat kan jag göra en koppling 
till Nordlund, Rolander och Larsson (1998) som lyfter upp att korta intensiva 
rörelsepass gör att barnen får utlopp för sitt rörelsebehov. De tre förskollärarna utför 
oftast planerade fysiska aktivitet under fyra minuter. Wolfenden et al. (2016) menar att 
en ökning med upp till tio minuter MVPA per en förskoledag hos ett barn är en viktig 
handling med fördelaktiga effekter på hälsa och för att motverka övervikt. Resultatet 
från min undersökning visar att det inte är omöjligt, där förskollärare C hade goda 
erfarenheter av något längre pass. Vidare påpekar förskollärare C att det viktigaste är att 
pedagogerna ska planera en fysisk aktivitet som barnen tycker är rolig. 

När förskollärare B berättade om föräldrars delaktighet anser jag att det finns en 
utveckling av hennes aktivitet. Med detta menar jag att förskolan kan låta föräldrar 
också vara med och prova Tabata. Ericsson (2005) skriver att skapa goda relationer till 
barnens föräldrar, kan vara att förskolan anordnar föräldraträff utifrån fysisk aktivitet. 
Det brukar fungera väl och ger en god stämning. 

Bäst val av miljö för att utföra en planerad fysisk aktivitet anser alla tre förskollärare är 
utomhus. I praktiken blir det inte alltid så, då förskollärare B och C tycker att en stor sal 
är passande plats för de aktiviteter de utför återkommande där de vill ha tillgång till 
musik. Förskollärare C anger att de inte har tillgång till trådlös högtalare som man kan 
spela musik utomhus som skäl till att inte gå ut. Förskollärare B har inte förklarat varför 
hon utför aktiviteter främst inomhus fast hon anser utomhus är en bättre miljö för 
rörelse. Däremot anser förskollärare A att skogen är det bästa miljön att utför en fysisk 
aktivitet och hennes avdelning försöker ta alla tillfället att gå dit. Det stämmer väl med 
Grindberg och Jagtøien (2000) som förespråkar att utomhusmiljö är ett bra val att 
genomföra aktiviteter, speciellt för grovmotorisk utveckling.   

Resultatet visar att förskollärarna utnyttjar andra miljöer såsom simhall, snö, is och 
lekplats enbart till viss del. Förklaringar till det kan finnas i kommunala policy som jag 
inte har undersökt hur de ser ut. Angående simhall har förskollärare A berättat att 
småbarnsavdelningen inte får gå till simhallen av säkerhetsskäl. Förskollärare C menar 
att simning kan barnen öva när de börjar skolan. Förskollärare B vet inte varför de inte 
få gå till simhallen. Däremot har alla tre förskollärare berättat att de har vattenlek. 
Nordlund, Rolander och Larsson (1997, 1998) lyfter upp att vattenövningar kan man 
med fördel starta för de minsta barnen i plaskbassängen i förskolans inomhus- och 
utomhusmiljön (a.a.). Samma sak med snö, där förskollärare A, B och C menar att de 
inte åker skidåkning. Däremot gör de snöaktiviteter när snö väl dyker upp. Nordlund, 
Rolander och Larsson (1997, 1998) skriver att lekar med snön, åka skidor och pulka 
tillhör de vanligaste fysiska aktiviteter. Det är lekfulla och lärorika aktiviteter som 
förskolan och skolan bör erbjuda barnen (a.a.).  

På isen har förskollärare A nämnt att hon har upplevt att förskolebarn fick åka skridskor 
i ishallen. Detaljer kunde hon inte beskriva, eftersom det var hennes före detta kollega 
som genomförde aktivitet. Hon nämnde också att kommunen har också börjat ge stöd 
med tillgång till visst material till olika idrotter. Min tolkning till detta är att det finns 
möjlighet och trend till att förskolor kan få förutsättningar att utföra aktiviteter på is. 
Däremot bör en kunnig ledare vara bäst lämpad att leda aktiviteten. Nordlund, Rolander 
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och Larsson (1997, 1998) poängterar betydelsen av att få till lek på is eftersom där 
tränar barnen sin balans på ett utmärkt sätt. Författarna är medvetna om att det krävs en 
del förberedelse för att se till att utrustning finns tillgänglig (a.a.). 

Lek och idrottsplatsen har alla tre förskollärare kommenterat i intervjun. Förskollärare C 
nämnde att hon kan se tydligare sociala samspel, både mellan barn och vuxen och 
mellan barn och barn, i idrottshallen. Detta har Nordlund, Rolander och Larsson (1997, 
1998) också lyft upp att barn som är i förskole ålder utvecklas motoriskt men även 
socialt genom fysiska aktiviteter (a.a.). Piaget betonade också i sin teori att fysiska 
erfarenheter och sociala samspel är avgörande för att processen ska drivas framåt. Om 
man inte samspelar med sin omgivning kan ingen utveckling ske eftersom han menar att 
man utvecklas genom handlingar som ger nya erfarenheter (Jagtøien, Kolbjørn & Claes, 
2002).  

 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Hur kan bra planerade fysiska aktiviteter se ut och hur kan förskolläraren arbeta med 
dem, är studiens syfte och frågeställning. Resultatet ger förslag på hur det kan se ut och 
hur förskollärare kan arbeta med det. Resultatet visar att förskollärarens roll är att vara 
en förebild, vara deltagande och vara engagerad. Engagemanget kan man få genom att 
välja aktiviteter utifrån individuella intressen, egna och barnens. Det är också viktigt 
med ihärdighet genom att upprepa aktiviteten. 

Planeringsmodellen som Grindberg och Jagtøiens (2000) tagit fram är användbar för att 
planera och utföra aktiviteter. Det som avviker mellan resultatet och modellen är att 
utvärdering inte görs i den omfattning som modellen beskriver. Min reflektion av 
planeringsmodellen, i ljuset av resultatet, är att den är användbar speciellt vid aktiviteter 
i inte alltför stort omfång. Däremot visar min undersökning att den har en praktisk 
begränsning genom att förskolorna jag studerade arbetar efter en grovplanering för en 
termin eller ett år i taget. I grovplaneringen sätts ramarna för vad som ska göras i stora 
drag vecka för vecka. Där sätts också många ramar beträffande tid, plats och personal. 
Tillfällena till resurskrävande planerade fysiska aktiviteter är därför ganska få. Det är en 
faktor som förskollärare bör ta hänsyn till. 

Vid utförande är korta, intensiva, enkla och roliga pass lämpligt sätt att genomföra 
planerade fysiska aktiviteter på. Rörelse till musik är också ett inbjudande sätt. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuterar jag varför resultat och analys ser ut som de gör. Där lyfter jag 
fram vissa tankar som väckts hos mig. Jag lyfter också upp några alternativa 
forskningsmetoder och diskuterar dem samt vilken påverkan det hade kunnat ge. 
Slutligen ger jag förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Konsekvenser av resultatet 

Hur kan bra planerade fysiska aktiviteter se ut och hur kan förskolläraren arbeta med 
dem, är studiens syfte och frågeställning. Resultatet visar att deltagande förskollärarna 
har en del gemensamma synpunkter på planerade fysiska aktiviteter. En är att de lägger 
stor vikt vid att jobba efter läroplanens mål om barnens motoriska utveckling, och en 
annan är att de själva tycker att planerade fysiska aktivitet hjälper barnen att utveckla 
sig allsidigt. Resultatet visar också att om man låter barnen leka själva gör de ofta 
rörelser de redan kan. Därför bör förskolläraren planera visa rörelseprogram som täcker 
in flera rörelsemönster. Detta har Vygotskij också påpekat i sin teori att barnens lärande 
oftast sker med en vuxen eller en annan person som har mer erfarenheter än sig själv. 
Genom en vuxens ledtråd via språk och undervisning, kan lite äldre barn lära sig och 
lösa problem snabbare (Philips & Soltis, 2010). Den planerade fysiska aktiviteten kan 
därmed spela en roll för att snabba på den motoriska utvecklingen samt vara metoden 
för att locka barnen till nästa nivå i utvecklingskedjan.  

I resultatet framkommer att vuxna lättare kan locka barnen till olika aktiviteter, särskilt 
för de barnen som är passiva i fysiska aktiviteter. Jagtøien, Hansen och Annerstedt 
(2002) betonar att en träning som leder till god motorisk förmåga har stor betydelse för 
hur barn upplever sig själva och sin kropp, vilket ger positiva effekter på barnens 
självförtroende och självkänsla. Som resultatet visar kan det vara svårt att locka 
motvilliga barn till rörelseaktivitet, men jag anser att det ligger i förskollärarens ansvar 
att idogt försöka.  

Resultatet påvisar två saker om engagemang kring rörelseaktiviteter. Den första var att 
deras förskolechef ville engagera sig i barnens motorik. Detta gjordes genom att erbjuda 
sina anställda att gå en utbildning som handlar om barns motorik. Den andra var att 
efter de gått denna utbildning väckte det deras intresse eftersom planerade fysiska 
aktivitet kan förbättra barnens inlärning och koncentrationsförmåga. Detta resultat kan 
jag koppla till den teori som Wadsworth, Robinson, Beckham och Webster (2010) tog 
upp i ett tidigare kapitel. Om inte kunskapen om hur planerade fysiska aktiviteter 
genomförs finns, bör förskollärare utbildas i det. Med detta anser jag att förskolechefens 
engagemang är en viktig faktor för fysiska aktiviteter. Att låta och hjälpa sina 
medarbetare att vidareutbilda sig och få nya idéer från olika vägar kan utveckla 
pedagogers tankar för till exempel planerade fysiska aktiviteter.  

En deltagare i studien hade inte gått rörelseutbildningen och hon nämnde att fysisk 
aktivitet har en stor betydelse för barnens hälsa, grovmotorik och kroppsuppfattning. 
Hennes syn på barnens motorik är att det är viktigt att lägga en grund för både natur och 
rörelse. Detta är viktigt för barnens senare skolgång och hela livet ut. Skolverket (2017) 
lyfter fram att positiva fysiska aktivitetsupplevelser av rörelse och friluftsliv hos ett barn 
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under uppväxtåren har stor betydelse för om barnet blir fysiskt aktiva senare i livet. Det 
kan lägga en grund för hälsosam livsstil. Med det resultatet i åtanke är min synpunkt att 
förskolan har en viktig funktion i att erbjuda miljöer och aktiviteter som främjar barnens 
hälsa och förbereda inför skolgång. 

 

5.2 Metod- och resultatdiskussion 
Min undersökning kunde få ett annat resultat om jag valt både intervjuer och 
observationer av förskollärare. Semi-strukturerad intervju anser jag var en lämplig 
metod i studien då det gav djupgående svar utifrån studies syfte och frågeställningar. 
Däremot saknas i undersökningen praktiskt resultat från deltagande förskollärare. Om 
studien kombinerat intervju med observation av förskollärarna hade jag även kunnat 
upptäcka annat som inte har uttryckts i intervjuerna. Detta anser jag också skulle kunna 
ge värdefullt bidrag till nya kunskap om planerade fysiska aktivitet. Eftersom min 
forskning hade en begränsning i tid, hann jag tyvärr inte undersöka med kombination av 
både metoder. Enligt Denscombe (2009) är det lämpligt att använda sig av 
observationer när syftet i en undersökning är att få fram vad som faktiskt sker i 
verkligheten och inte för att få fram människors tankar eller åsikter om olika saker 
(a.a.). Med detta i åtanke anser jag ändå att semi-strukturerad intervju passar bäst i min 
forskning om jag måste välja en av de två metoderna. 

Till studiens deltagare valdes förskollärare som är specialiserade eller som inriktat sig 
mot fysisk aktivitet. Även om alla tre förskollärare hade ganska lång erfarenhet i rollen 
var svaren väldigt ofta hämtade från närtiden. Två deltagare hade dessutom precis gått 
en utbildning som handlade om barns rörelse. Med detta menar jag att deltagarna utgår i 
sin planering ifrån det de precis har lärt sig eller för närvarande engagerar sig i. Det tror 
jag hade påverkat svaren och följaktligen vilket resultat som framkommit. 

Om jag hade gjort ett slumpmässigt urval av deltagare skulle det kunna ge ett annat 
resultat. Vidare uppmärksammade jag i resultaten att en deltagare nämnde att 
pedagogers fysiska förutsättning kan vara en faktor som påverkar hur mycket man kan 
jobba med fysiska aktiviteter. Detta väcker en tanke om hur resultatet skulle se ut om 
jag hade intervjuat en pedagog som har betydligt sämre fysisk kapacitet. Vilka 
planerade fysiska aktivitet skulle då komma fram i resultatet? Hur ska de planeras och 
genomföras? 

Två av tre deltagare hade gått samma utbildning i våras. Resultatet skulle kunna 
påverkas om jag intervjuat de två deltagarna samtidigt. Med detta menar jag att då 
skulle deltagare kunna komplettera och utveckla varandras svar. Denscombe (2009) 
menar att gruppintervjuer gör det möjligt för deltagarna att lyssna till alternativa 
synpunkter men även uttrycka stöd eller ifrågasätta vissa synpunkter som deltagarna 
inte delar (a.a.). Däremot skulle förskollärarna kanske inte vilja svara vad de egentligen 
tycker, utan hålla med den andra. Vidare kan gruppintervjuer ha en negativ påverkan på 
transkriberingen, där jag menar att intervjua en deltagare åt gången kan göra det lättare 
att höra svaren tydligt, och där man undviker att deltagarna talar samtidigt eller avbryter 
varandra.  

Jag reflekterade över att forskningsrubriken ’planerade fysiska aktivitet’ satte en 
begränsning för deltagande förskollärare i deras svar. Om jag hade valt att undersöka ett 
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bredare ämne såsom ’fysiska aktivitet’ skulle jag kunna få ett annorlunda svar. Med 
detta menar jag att deltagaren pratade mest om den planen som de använder just nu. 
Alla tre förskollärare ansåg i slutet av respektive intervju att till exempel en fysisk lek 
också kan vara en planerad fysiska aktivitet. Begreppet vidgades under intervjuernas 
gång. Om den vidden hade funnits från början kanske resultatet blivit något annorlunda.  

 

5.3 Fortsatt forskning  
Någonting jag tycker kan vara intressant att forska vidare om är hur man kan sätta igång 
en planerad fysisk aktivitet under den fria leken utomhus. Det skulle vara i syfte att höja 
rörelsenivå och puls. En deltagare väckte också en tanke om föräldrasamverkan i 
samband med att utföra ett kort rörelsepass på morgonen, och flytta det utomhus. Det 
kunde vara intressant att undersöka om möjlighet för föräldrar att göra kort 
rörelseaktivitet ihop med sitt barn när de skjutsar barnen till förskolan.  

Det kan också vara intressant att forska vidare för att se vilken betydelse 
förskolechefens attityd har för fysiska aktiviteter. Fortsatt forskning skulle också vara 
intressant att undersöka effekten av om fler fick möjlighet att gå sådan utbildning som 
ett par av deltagande förskollärare hade gått.  
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjumallen  

 

1. Kan du berätta lite om hur du ser din roll inom planerade fysiska aktiviteter i 
ditt arbete? 

Följdfrågor (som stöd för mig vid behov):  

1 Hur leder du aktiviteter? 
2 Vilket deltagande tar du?  
3 Hur använder du din kompetens? 
4 Hur får barnen nytta av ditt engagemang? 
5 Hur organiserar ni er i arbetslaget? 
6 Om något oförutsett händer, hur brukar du lösa det? 
7 Om barnen är fysiska passiva – hur får du igång dem? 
 
 
 
2. Berätta om hur du och dina kollegor planerar rörelseaktiviteter?  
 
Följdfrågor (som stöd för mig vid behov): 
 
1 Hur kommer rörelseaktiviteter in i den totala termin- och veckoplanering? 
2 Vad är det för övergripande syfte att ni jobbar med fysiska aktiviteter? 
3 Vilka förutsättningar jobbar du under som påverkar dina aktiviteter? Har det sett 
annorlunda ut i andra sammanhang? Ge exempel.  
4 Har du en plan för utförande av aktiviteter, i så fall hur ser det ut?  
5 Hur upplevde du barnens intresse av fysiska aktiviteter? 
6 Vad upplever du att ni i arbetslaget gör i verksamheten som gynnar barns fysiska 
utveckling? Görs uppföljning och utvärdering? 
 
 
 
 
3. Kan du beskriva om hur ni utför det ni har planerat? 
 
Följdfrågor (som stöd för mig vid behov):   
 
1 Hur använda ni olika miljöer till planerade fysiska aktiviteter? 
2 Vad har du för erfarenhet av långa (ca 30 minuter) respektive korta (ca 5 minuter) 
pass av rörelseaktiviteter?  
3 Vad är det mest lämplig planerade fysiska aktiviteter i din avdelning just nu?  
 
Har du något mer tillägga? 
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Bilaga B: Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Fang Zhang, jag läser till förskollärare på Linneuniversitetet i Växjö. Just nu 
skriver jag mitt examensarbete. I denna kurs genomförs en studie där du som 
förskollärare är inbjuden att delta. Syftet med studien behandlar planerade fysiska 
aktiviteter. 

 

Jag är intresserad av dina åsikter om planerade fysiska aktiviteter. Jag kommer att 
skicka information som innehåller den intervjumall jag utgår ifrån till dig innan 
intervjun. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Det är frivilligt att 
delta och du kan när som helst avsluta ditt deltagande i undersökningen utan några 
konsekvenser. All information som kan kopplas till identiteter och specifika förskolor 
kommer inte synas i uppsatsen. Det inspelade materialet kommer raderas efter det att 
uppsatsen examinerats och godkänts. Vidare är den data som framkommer från 
intervjun bara avsedd att användas till studiens syfte. Det kommer även finnas en 
möjlighet för er att granska den data som framställs. Själva uppsatsen kommer bli en 
offentlig handling som publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

 

Om det är av intresse för dig kan vi gemensamt diskutera tid och plats för intervjun som 
jag uppskattar tar cirka en timma.  

  

Tack på förhand för din medverkan,  

 

Fang Zhang 

fz222am@student.lnu.se 

 


