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Syftet med den här undersökningen var att belysa om och hur förskolans profilering påverkar 

verksamhetens innehåll. Vi ville belysa den planerade fysiska aktivitetens olikheter och 

möjligheter i samband med profilering. Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod då vi 

gjorde våra intervjuer, därefter tolkades intervjuerna utifrån den hermeneutiska 

tolkningsmetoden. De resultat som framkom sattes i relation till litteraturgenomgången. Vår 

undersökning visar att alla pedagoger på respektive förskola anser att den planerade fysiska 

aktiviteten är viktig för barnets utveckling. Likheter och olikheter förekom då det gäller 

planerad möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhus, vilket beror till viss del på de 

ekonomiska förutsättningar som förskolorna har samt vilken syn på betydelsen av fysisk 

aktivitet som personalen besitter. 
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1. Inledning 

Redan som nyfödd strävar barnet efter att röra på sig. Barnet tänker med kroppen, kropp och 

rörelse är ett. Förskolan har riktlinjer där den pedagogiska verksamheten skall förenas med de 

nationella målens grundtankar. Hur verksamheten utformas och vilket innehåll den ges är av 

stor vikt för brukarna, dvs. barn och föräldrar.                                  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och 

sitt välbefinnande. 

                               (Utbildningsdepartementet, 1998:9) 

 

För att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet behövs det inom- och utomhus 

miljöer som inspirerar barnen till att röra på sig. Med anledning av detta är det viktigt att 

pedagoger inom förskolans verksamhet har en strategi för hur de skall ge barn goda och 

varierade möjligheter till fysiska aktiviteter. För ett barn som får en positiv inställning till sin 

egen kropp, och som kan använda den i all sorts lek, har de bästa möjligheterna för att 

samspela med den miljö barnet lever i. 

 

Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och 

olika funktioner anpassar sig till de krav som ställs på 

dem. För det växande barnet är det därför viktigt att 

dess hemmiljö, skol- och fritidsmiljö ger möjligheter till 

motorisk och fysisk aktivitet och träning. Barnet måste 

få utveckla olika förmågor och funktioner av 

sensomotorisk och fysisk karaktär. 

                               (Utbildningsdepartementet, 1994:45) 

 

Vi är två verksamma barnskötare som har lång erfarenhet inom förskoleverksamheten, och vi 

har under vår utbildningstid utvecklat ett allt större intresse kring barns olika förutsättningar 

till fysiska aktiviteter inom förskolan. När intervjuerna har genomförts och vi har fått fram hur 

de olika förskolorna arbetar med planerad fysisk aktivitet inom- och utomhus i sina 

verksamheter, vill vi försöka föra ett resonemang kring profileringens betydelse för förskolan.  
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Skolverket har inga angivna rekommendationer vad gäller profilering av förskolor i 

kommunerna, utan det är i stort sett en kommunal angelägenhet. I Kristianstads kommun och 

Växjö kommun där vi är verksamma så har det skett en ökad profilering av förskolorna och 

dess verksamhet.  

 

 

1.1 Syfte  

Vårt syfte med denna undersökning är att belysa hur en idrottsförskola samt två förskolor utan 

denna profilering arbetar med planerad fysisk aktivitet. Vi kommer att göra en jämförande 

studie och se om det finns skillnader mellan dessa förskolor, när det gäller barns möjligheter, 

samt pedagogernas syn på vad planerad fysisk aktivitet är och vilka metoder pedagogerna 

använder i arbetet med planerad fysisk aktivitet. 

 

 

1.2 Problemformulering 

•••• Hur arbetar pedagogerna med planerad fysisk aktivitet inom- och utomhus på 

idrottsförskolan? 

•••• Hur arbetar pedagogerna med planerad fysisk aktivitet inom- och utomhus på 

förskolan med utemiljön och utevistelsen som profilering? 

•••• Hur arbetar pedagogerna med planerad fysisk aktivitet inom- och utomhus på 

förskolan utan profilering? 

•••• Vilken betydelse anser pedagogerna att den planerade fysiska aktiviteten har för 

barnen? 

•••• Vilka metoder använder pedagogerna för att få integrera den planerade fysiska 

aktiviteten i verksamheten? 

 
 
1.3 Begreppsförklaringar 

I vårt arbete menar vi att en planerad fysisk aktivitet är en aktivitet som är genomtänkt, har ett 

syfte och ett innehåll som kan utvärderas av en eller flera pedagoger i arbetslaget.  

 

”I dagligt tal används begreppen sport, idrott, gymnastik, kroppsövning och fysisk fostran 

som beteckning på fysisk aktivitet” (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2001:7). 
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”Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera 

våra kroppsliga rörelser” (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002:60). I begreppet 

motorik ingår grovmotorik vilket är ett samlat begrepp på de grovt koordinerade rörelserna 

såsom att lyfta huvudet, sitta, krypa, stå, gå, osv. Finmotorik är ett samlingsnamn för att 

utvecklingen har gått från grovt koordinerade rörelser till att barnet behärskar mer fina 

rörelser såsom att gripa, sy, skriva osv. 

 

Det finns inga angivna riktlinjer för profilering av förskolor utan det är helt och hållet en 

kommunal angelägenhet. I Kristianstads kommuns lokala skolplan så står det angivet att 

profilering av verksamheten ska uppmuntras, (Barn- och Utbildningsnämnden Kristianstads 

kommun, 2008-2010). I Växjö kommuns lokala skolplan så finns det inga riktlinjer för 

profilering av förskolorna. 

 

Begreppet profilering enligt Nationalencyklopedin (2008) är att: ”Profilering, förfarande som 

ger något en speciell profil; process vilken genom ett företag försöker få profil, identitet och 

image att överensstämma”(http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?-search-mode=simple&h-

advanced-search=false&t-word=profilering). 

 

”En idrottsförskola är en förskola där idrott, lek och rörelse kan försiggå hela tiden och 

överallt, såväl inne som ute på en lekplats, grönytor och idrottsanläggningar. Det centrala är 

att rörelse och idrott är integrerad i barnens aktiviteter. De har även ett samarbete med de 

lokala idrottsföreningarna”( http://www.buf.kristianstad.se/profil/idrottsforskola – info.shtml). 

 

 

1.4 Bakgrund 

Sedan 1998 har läroplanen tydligt poängterat att ”förskolan skall lägga grunden för ett 

livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik” (Lpfö98:9). Danielsson 

m.fl.(2001) anser att grunden i all fysisk träning är att personalen tar vara på barnens glädje i 

att röra sig. Genom att barn ges möjlighet att utveckla sitt självförtroende och sin lust att lära 

kan förskolan lägga grunden för ett fortsatt livslångt lärande. Enligt Wolmesjö (2006) så är 

barnets lust att lära tydligt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Denna gynnas av 

flera faktorer som upplevelse av sammanhang och helhet. Antonovsky (1979) som var 
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medicinsk sociolog beskrev med begreppet KASAM, känsla av sammanhang, vad som bidrar 

till ökad hälsa. Antononvskys teori som grundar sig på vikten av att individen kan skapa ett 

sammanhang i sin tillvaro är baserade på tre komponenter: 

• begriplighet, som innebär att det som händer i livet går att förklara. 

• hanterbarhet, att man inte är ett offer för omständigheterna, utan själv kan påverka 

dem. 

• meningsfullhet, som handlar om delaktighet och motivation. 

 

 Med detta i minnet kan vi förstå att det är hur en individ upplever något som är väldigt 

avgörande och inte alltid hur något faktiskt är (Winroth & Rydqvist, 2004). Enligt Ericsson 

(2005) så är kroppen med i varje sammanhang och i alla situationer som den enskilde 

individen hamnar i, då får vi erfarenheter som sätter sig i kroppen, och utifrån dessa 

erfarenheter börjar vi förstå världen. När barn och ungdomar upplever fysisk aktiv verklighet 

som gör att de känner sig osäkra, uttråkade eller känner sig misslyckade, kan de visa lätt 

missnöje över förslag till fysisk aktivitet och finner sina egna vägar till att ha roligt och det är 

en naturlig reaktion menar Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002). Därmed har 

förskolan ett stort ansvar när det gäller att ge alla barn glädjefyllda ögonblick utifrån vars och 

ens förutsättningar. I Skolverkets Allmänna Råd (2005) förklaras det att leken utgör grunden i 

barns utveckling och lärande. Våra kroppar och den fysiska aktiviteten är viktiga inkörsportar 

till barnets lek och då är det viktigt att personalen organiserar verksamheten så att barnen ges 

rikligt med tid, rum och material för olika former av lek samt ger dem upplevelser som 

stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka (Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt, 2002). 
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2 Forskningsöversikt  

I denna del av arbetet belyser vi olika teoretiska utgångspunkter kring synen på fysisk 

aktivitet. När uppfattningen och kunskapen kring de olika teorierna finns med i det 

pedagogiska arbetet blir professionalismen synlig. 

 
 
2.1 Historiskt perspektiv 
 
Enligt författarna Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) så har det i västvärlden 

under en längre tid varit en rådande dualistisk människosyn, dvs. en människosyn som anser 

att kropp och själ är åtskilda från varandra. Filosofen Descartes (1596-1650) är den filosof 

som har haft störst inflytande när det gäller att dela upp människan i kropp och själ. En filosof 

som kritiserade det dualistiska tankesättet var Merlau-Ponty (1908-1961). Hans tankegångar 

var att ”vi känner omvärlden via kroppen, genom beröring, lukt smak, syn och hörsel”. Utan 

dess förmåga till kännande och perception kan vi inte existera som reflekterande människor 

med språk och identitet (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002:13). Våra 

erfarenheter sätter sig i kroppen och efter träning och åter träning så har rörelserna blivit 

automatiserade. När vi väl har lärt oss en färdighet så glömmer vi den aldrig. Kritik förekom 

även under 1980- talet mot den dualistiska människosynen och intresset för förhållandet 

mellan miljö och människa kom allt mer i fokus. Ett nytt perspektiv kom i fokus, det 

ekologiska perspektivet. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner Gibson som 

en av de mest betydelsefulla personerna kring den ekologiska teorin angående inlärning och 

perception. Utifrån ett ekologiskt perspektiv på motorik, kontroll och inlärning så tittar man 

på människan som ett komplext system som agerar som en helhet.  

 

 

2.2 Utvecklingsteorier 

Piagets teori är ofta i fokus när det gäller barns utveckling. Piaget (1896-1980) beskrev 

utvecklingen som stegvis och utvecklingsstegen som kvalitativt olika från varandra. Piaget 

var intresserad av den motoriska utvecklingen enbart som ett uttryck för den kognitiva 

utvecklingen (Sigmundsson & Pedersen Vorland, 2004).  Enligt Piaget så måste de 

neurologiska strukturerna mogna innan inlärning kunde ske, och att inlärning följaktligen inte 

kunde ske förrän nervsystemet var moget för detta (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Piaget 

forskade kring barnets tankeprocesser, hans slutsatser blev att utvecklingen av barnets 
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tänkande sker i olika stadier, samt att det var fyra olika stadier i den kognitiva utvecklingen.  

De var åldersrelaterade och uppbyggnaden var sådan att barnets tänkande skiljer sig från en 

fas till en annan fas. Piaget hade en stark tilltro till barnets förmåga att leta upp just den 

aktivitet som ledde till utveckling, en viktig förutsättning är då att barnet lever i en 

utvecklingsbefrämjande miljö (Ericsson, 2005). Mognadsteorins innebörd menar Ericsson 

(2005) är att många undersökningar stöder fasteorin när det gäller utvecklingen av de 

motoriska färdigheterna och deras kombinationer. Enligt Piaget så går den motoriska, 

perceptuella och kognitiva utvecklingen i varandra och barnets förmåga att röra sig har stor 

betydelse för perceptuell, kognitiv och emotionell utveckling enligt Ericsson (2005). Det finns 

även modern hjärnforskning, hävdar Ericsson (2005) som anser att specifika hjärnregioner 

måste uppnå en viss mognad för att ett visst beteende ska uppkomma och att ordningsföljden 

av utvecklingssteg är förutbestämd. På senare tid har det riktats kritik mot mognadsbaserade 

teorier och miljön har kommit att tillmätas allt större betydelse för barnets motoriska 

utveckling. Connolly ansåg att utveckling sker genom samspel mellan arv och miljö och han 

kritiserade de som ansåg att motorisk utveckling var lika med mognad (Sigmundsson & 

Pedersen Vorland, 2004). Connolly fick stöd i sitt synsätt av van Rossum som även han 

kritiserade tanken på att enskilda färdigheter kunde utvecklas utan träning ( Sigmundsson & 

Pedersen Vorland, 2004). Vygotskij (1896-1934) skiljer sig i sin uppfattning gentemot Piaget 

när det gäller barnets utveckling. Vygotskij ansåg att barnets utveckling var beroende av 

vilken kulturell situation barnet växte upp i, men även i vilket socialt och kulturellt 

sammanhang barnet befann sig i var viktigt enligt Vygotskij (Hwang & Nilsson, 2003). 

Vygotskij liksom Piaget, utgick från att barnet är aktivt när det gäller att tillägna sig kunskap 

och förståelse. Det som skiljer Vygotskij från Piaget är vikten av samspelets betydelse mellan 

barnet och omgivningen och framförallt då vuxna personers betydelse.  

Ericsson (2005) belyser också Vygotskijs påstående att det kan vara viktigt att skilja mellan 

barnets reella och potentiella utvecklingsnivå, dvs. de prestationer barnet kan uppnå på egen 

hand jämfört med vad barnet kan prestera med hjälp av bland annat vuxnas handledning och 

styrning. Det begreppet benämnde Vygotskij som barnets proximala utveckling. En proximal 

utveckling har fokus på vad barnet klarar på egen hand och vad barnet klarar av med hjälp av 

en som har större erfarenhet inom området. Enligt Vygotskij så är vikten av att tillsammans 

klara något en viktig bas för utvecklingen (Hwang & Nilsson, 2003). Inom det proximala 

området ställer den vuxne frågor eller ger uppgifter som utmanar barnet i sin aktuella 

förmåga. Den vuxne ska belysa fokus på det som barnet redan kan och kraven får inte vara så 

höga att barnet upplever situationen som ett misslyckande. Barnet ska härigenom bli bekräftat 
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på det som barnet kan och den vuxne betonar inte bristen på kunskap, detta är en viktig bas 

för utveckling enligt Vygotskij. 

 
 
2.3 Förskolans verksamhet 

”Barn i rörelse är glada barn! Ett talesätt eller ett påstående med hög grad sanning?” (Langlo 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002:23). Barnens värld är en fysisk värld allra helst på 

förskolan. ”Kroppen och fysisk aktivitet är viktiga inkörsportar till lek för barnet. Samtidigt är 

olika typer av lek viktiga områden för rörelse och fysisk utveckling” Langlo Jagtøien, Hansen 

och Annerstedt, 2002:23. Leken, idrotten och hälsan är viktiga beståndsdelar i förskola och 

skola. Om vi lägger betoningen på mycket lek har vi stora chanser att lyckas med att få barnen 

att vilja röra på sig och ha kul (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002). Författarna 

poängterar viktiga aspekter när vi har planerad fysisk aktivitet. ”När vi skall arrangera lekar 

på olika åldersnivåer måste vi ha uppmärksamheten riktad mot både ålder och kön, både när 

vi planerar, arrangerar och genomför olika aktiviteter (Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt, 2002:167). Även Sigmundsson & Pedersen (2004) påtalar vikten av att se till att 

alla barn under gynnsamma förhållanden får möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter, 

och utvecklas i dessa. ”Ämnet idrott och hälsa i skolan och rörelseaktiviteter i förskolan skall 

ge barn och ungdomar möjligheter till att fundera, bry sig och var glada, så att de sträcks i 

tron att de är bra nog – alla duger!” (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002:26). 

Dessen (1990) menar att ett barn som inte har fått tillräckligt med fysiska utmaningar i 

förskolan kan få svårigheter i skolan, där det är större barngrupper, mindre tid och allt går 

fort, kravet på likformighet blir större. 

 

 Även kommunen har vissa åligganden för att se till att förskolan har möjligheter att utveckla 

den fysiska aktiviteten. 

 

Kommunen bör se till att förskolans utemiljö och lokaler är trygga, 

säkra och hälsosamma och utvecklade genom att: 

 

• Dessa är utformade så att det möjliggör en varierande pedagogisk 

verksamhet som stödjer både enskilda barns utveckling och lärande 

samt grupprocesser. 

• Såväl inne och utemiljö är utformad så att det är möjligt för 

personalen att ha uppsikt över de barn de ansvarar för. 
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• Kontinuerligt följa upp och utvärdera om inne- och utemiljö är 

ändamålsenlig. 

                                                                              Skolverket 2005:20 

 

 Danielsson m.fl. (2001) menar att det är upp till pedagogerna att se till att utveckla 

vardagsmiljöer så att det stödjer ett fysiskt aktivt beteende, vilken gynnar alla barns motoriska 

färdigheter.  

 

 

2.4 Motoriska färdigheter 

Barn befinner sig i ständig utveckling. Det sker hela tiden förändringar i barnens kroppar och 

deras rörelseförmåga ökar i takt med den motoriska utvecklingen. ”Kunskap om motorik är 

viktig för alla som arbetar med barn eftersom man måste kunna ge barn utmaningar som 

motsvarar deras färdigheter” (Sigmundsson & Pedersen Vorland, 2004:7). Redan som nyfödd 

så besitter barnet en rad viktiga motoriska färdigheter. I början är det i stort sett en mängd av 

reflexer som är viktiga för barnets överlevnad såsom sug- och gripreflexen. Reflexerna är 

under den första tiden ett viktigt tecken på att nervsystemet fungerar normalt (Nilsson & 

Hwang 2003:106). I takt med att barnet blir äldre blir samordningen av rörelserna bättre och 

barnets motoriska förmåga ökar. 

 

 

2.5 Fysisk utveckling 

Sigmundsson & Pedersen Vorland (2004) beskriver att det inte finns någon tydlig skillnad 

mellan vad som är grovmotorik och vad som är finmotorik. De menar att det egentligen inte 

finns någon principiell skillnad mellan grov- och finmotorik i förhållande till hur rörelserna 

kontrolleras och koordineras, och det kan därför enligt Sigmundsson & Pedersen Vorland 

(2004) vara svårt att se meningen med en sådan indelning. Gustafsson & Hugoh (1987) anser 

att grovmotoriken utvecklas före men också parallellt med finmotoriken. Den motoriska 

utvecklingen går inifrån och ut enligt Gustafsson och Hugoh (1987). Sjukgymnasten och 

idrottsläraren Britta Holles teorier om barns motoriska utveckling har länge legat till grund för 

hur barn utvecklas motoriskt. Holle menar att den motoriska utvecklingen följer vissa 

utvecklingsfaser beroende på ålder, barnet tränar en fas och går sedan vidare till nästa. 

Motoriken utvecklas från reflexrörelser till symetriska rörelser, senare till asymmetriska 

rörelser och differentierade rörelser för att slutligen bli automatiserade (Danielsson m.fl., 
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2001). Holle menar att motorisk och neurologisk utveckling följer det centrala nervsystemets 

utveckling. Begreppet ”cortex betyder hjärnbarken” (Holle1978:15). 

 

                                Schematiskt sett finns det fyra faser:  

                                                                                                                                                              

                    1. Reflexrörelser (utan cortex medverkan). 

                           2.  Symmetriska rörelser och begynnande medverkan av cortex, båda 

                                armarna sträcks till exempel framåt samtidigt efter samma mönster. 

                           3.  Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser med hjälp av cortex. 

                           4.  Automatiserade rörelser. Ständigt upprepande rörelser som t.ex. 

                                att cykla. Rörelserna automatiseras efterhand utan att tankarna  

                                kan frigöras till en annan pågående handling, t.ex. att tala med en  

                                kamrat under cykelturen . 

                                                                                                                      Holle, 1987:21 

 

Holle (1987) anser att den motoriska utvecklingen följer centrala nervsystemets utveckling 

och att alla barn ska komma till fas 4, och utveckla automatiserade rörelser. Under senare tid 

har ett annat synsätt börjat framträda. Ett annat synsätt på barns utveckling har läkaren Hans 

Forsberg lyft fram som menar att barnet har nedärvda färdiga rörelsemönster som lockas fram 

beroende på vilken miljö eller situation barnet befinner sig i och inte i vilken ålder barnet 

innehar (Danielsson m.fl. 2001). Hwang & Nilsson (2003) anser att finmotoriken, som 

omfattar mer avgränsande och exakta rörelser, förbättras dramatiskt under förskoleåldern. 

Rörelse med munnen och ögonen räknas också till finmotoriken (Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2002). 

 

 

2.6 Kognitiv utveckling 

Ericsson (2005) anser att perception är en nödvändig del i formandet av ändamålsenliga 

handlingar och innebär att man uppfattar och varseblir omvärlden, dvs. en grundläggande 

funktion genom vilken vi håller oss informerade om vår omgivning. Författaren menar vidare 

att med motorikens hjälp kan vi förflytta oss och rikta våra sinnen mot det vi vill undersöka. 

”Perception är alltså nära förbundet med motorik, olika kognitiva funktioner som minnet och 

uppmärksamhetsförmågan” (Ericsson, 2005:24). Hwang & Nilsson (2003) skriver att 

kognition kommer från det latinska ordet ”cognito” och har med kunskap, tänkande och 

lärande att göra; det täcker i grova drag allt det som händer i hjärnan i form av varseblivning, 
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tänkande, tolkning, inlärning, minne, fantasi och symboler. Författarna är även av den 

uppfattningen att de anser att de kognitiva teoriernas fokus ligger på hur människans 

tankeprocesser är uppbyggda och hur de utvecklas, hur de påverkar uppfattningen och 

förståelsen av omvärlden samt hur allt detta slutligen påverkar beteendet. Enligt Ericsson 

(2005) så är det av betydelse att barnet kan föreställa sig något som inte är närvarande, då 

spelar de praktiska erfarenheter som barnet tidigare gjort en viktig roll. ”Rörelseerfarenhet ger 

barnet substans när det gäller innehåll i begrepp och ord, rumsuppfattning, talförståelse, 

beröring av andra och användning av sina krafter” (Ericsson, 2005:60).  

 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att man kan dela upp sinnena i två huvudgrupper: 

 

Sinnen som informerar om omvärlden – ”yttre sinnen” till dessa räknas:  

det visuella sinnet (synen), synen har betydelse för koordination mellan syn och motorik, 

uppfattning av form, rum och riktning, visuellt minne och visuell föreställningsförmåga. Det 

auditiva sinnet (hörseln) hör ihop med aktivt lyssnande, att skilja och lokalisera olika ljud åt 

och att associera till ljud. Varken smaksinnet eller luktsinnet har någon större betydelse för 

motoriken men däremot för att barnet ska kunna anpassa sig till en trygg miljö och bli nyfiken 

på att röra sig.  Det taktila sinnet (berörningssinnet) är gränsen mellan människan själv och 

omgivningen. Det taktila känselsinnet sitter i huden och känner av värme, kyla, smärta samt 

berörning och annan påverkan utifrån (de skyddande cellerna). Med hjälp av de 

diskriminerade cellerna utforskar barnet sin omvärld genom att själv känna på den. 

 

 Till sinnen som informerar om vårt förhållande till omvärlden - ”inre sinnen” räknas: 

 Det kinetiska sinnet är egentligen inte något sinne utan en rad känselfunktioner som 

samverkar i ett känselsystem. ”Det kinetiska sinnet ger oss en upplevelse av vår egen kropp i 

rörelse och i rummet och det upplyser oss om musklernas tillstånd och spänningsnivå” 

(Jagtøien & Grindberg 2000:54). Det vestibulära sinnet (labyrintsinnet/balanssinnet) är 

beläget i innerörat och fyllt med vätska som förflyttar sig när man rör sig, ändrar läge, går fort 

eller långsamt eller om det är individen eller omgivningen som förflyttas. Balans är grunden 

för varje motorisk aktivitet.  
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2.7 Arv och miljö 

Både arv och miljö är viktiga aspekter på hur barn kan utvecklas motoriskt. ”Vad är 

egentligen miljö? I detta sammanhang kan man säga att miljö är de olika omgivningar som 

barnet uppträder i under uppväxten. Alla dessa omgivningar bidrar till att forma den 

motoriska utvecklingen” (Sigmundsson & Pedersen 2004:55) Det är viktigt att betrakta hela 

den area som finns runt omkring barnet, både utomhus och inomhus. Miljöerna bör 

komplettera varandra så att barnets förutsättningar för fysik aktivitet är gynnsamma. Dessen 

(1990) menar att det sker stora förändringar i samhället och att det finns risk för att barnen 

växer upp i en allt mer rörelsefattig miljö.  

 
”Historiskt sett gav själva livet och kampen för tillvaron en mängd oundvikliga tillfällen till 

fysisk aktivitet, träning och utveckling” (Rydqvist & Winroth 2004:37). Författarna menar att 

människorna var tvungna att vara fysiskt aktiva för sin överlevnad, jakter, strider, samla föda 

och svåra påfrestningar var vardagsmat. Människorna var tvungna att träna och rusta sig för 

olika typer av fysiska påfrestningar. Författarna påtalar också att människans existens har gått 

från stenåldersmänniska som var fysiskt aktiv till ett ligg och sitt samhälle, med låga fysiska 

krav, vi sitter i bilen, sitter vid datorn behöver inte ens lyfta på sig för att hämta pärmar det 

mesta finns lagrat på datorn, etc. Under människans existens på jorden så har vi i 99,9% av 

tiden varit jägare, ett så kallat jägar-samlarfolk det är bara i sista seklet som samhället har 

förändrats enormt och våra levnadsvillkor blivit mer stillasittande (Rydqvist & Winroth, 

2004). ”Men genetiskt sett är vi fortfarande programmerade som stenåldersmänniskor, byggda 

för rörelse och fysisk aktivitet” (Rydqvist & Winroth, 2004:37). I likhet med Rydqvist & 

Winroth (2004) påtalar Dessen att vi har en kropp som under miljontals år utvecklats för att 

vara fysiskt aktiv. 

 
”Arvet är av mycket stor betydelse för människan, men hon påverkas också starkt av sin 

miljö, mer än någon annan djurart.” (Hwang & Nilsson, 2003:73) Det är omöjligt att säga vad 

som är viktigast, det påverkar varandra i hög grad. Arvet sätter upp ramar och gränser hur 

olika egenskaper yttrar sig och miljön avgör det faktiska resultatet. Kroppslängden är ett 

exempel på hur arv och miljö samspelar, genetiska faktorer styr den maximala längden en 

människa kan uppnå men näringssituation och hälsotillstånd avgör hur lång människan 

faktiskt blir (Hwang & Nilsson 2003). Barn vistas i och påverkas av olika miljöer, Jagtøien & 

Grindberg menar att barnets utveckling påverkas i hög grad beroende på vilken fysisk miljö 

de vistas i. ” Positiva upplevelser av fysisk aktivitet är en viktig förutsättning för att barnet ska 
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bli förtrolig med sin kropp, men det är också betydelsefullt att få upplevelser som ger 

spänning och utmaningar” (Grindberg& Langlo Jagtøien 2002:64). Dessen påtalar att det 

finns risk för att barnen växer upp i en allt mer rörelsefattig miljö, och att utvecklingen går 

mot en alltmer buren tillvaro, babysitter, vagnar, hissar, bilar etc. Dessen (1990) menar att ur 

detta perspektiv blir rörelsen under uppväxtåren speciellt viktig. Barnen behöver tid för att få 

pröva, öva och utveckla sina rörelsefunktioner. I likhet med Dessen påtalar också Ericsson 

(2002) att utemiljö och uppväxtmiljö i allt högre grad består av tillrättalagda och plana 

underlag och därför blir det allt viktigare för barn att vistas i naturlig miljö såsom parkmiljö, 

skogsdungar etc. där de kan få en mer allsidig träning i koordination, kroppsuppfattning och 

rörelse. Inne miljön bör enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (2002) utformas på ett sådant sätt 

så att den är förändlig, dvs. ena gången kan den uppochnervända backen vara ett berg, nästa 

gång en båt, det gäller att ta till vara på och stimulera barnen så att de får använda hela sin 

kropp.  

 

 

2.8. Pedagogiskt perspektiv 

Förskolans läroplan Lpfö 98  är ett dokument som klarlägger vilka gemensamma värderingar 

som verksamheten ska vila på. Däremot hur arbetet ska genomföras i praktiken är varje 

enskild pedagogs och arbetslagets bedömning. Ett perspektiv kring pedagogens grundsyn är 

den teoretiska kompetensen. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999)så finns det i 

läroplanen ett klart uttalat teoretiskt perspektiv där den psykologiska mognaden inte som 

tidigare utgör utgångspunkt för pedagogens syn på barnet och dess lärande utan det är 

interaktionen mellan barnets förutsättningar som påverkar deras lärande. Teorier förändras 

över tid och kulturella sammanhang samt de pedagogiska riktningarna inverkan på 

pedagogens grundsyn. De riktningar som vanligtvis omnämns är förmedlingspedagogiken, 

tillväxtpedagogiken samt dialogpedagogiken. Dessa riktningar förhåller sig till fenomenen 

uppfostran, utveckling och samhället som system. Enligt Sigmundsson & Pedersen Vorland 

(2004) så är det först när vi vet något om vad som skiljer de olika teorierna åt, som vi kan 

bilda oss en egen uppfattning om vad vi vill ”tro på” och utgå från de värderingar som görs i 

det dagliga arbetet.  

 

En teori som verkat under en längre tid är Holles teori (1978) kring motorisk och perceptuell 

undervisning: 
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1. Barnets utvecklingsnivå inom en mängd olika motoriska och perceptuella områden 

fastställs. 

2. Barnet stimuleras utifrån den fastställda utvecklingsnivån, som inte alltid är densamma 

för alla områden. Först stimuleras det område där barnet är mest efter tills barnet själv 

närmar sig nästa nivå. Så långt som möjligt bör alla områden stimuleras och utvecklas 

till samma nivå. 

3. Stimuleringen/undervisningen följer alltid utvecklingsfasernas ordningsföljd. En 

färdighet som behärskas dåligt bör inte stimuleras utan istället den färdighet som 

utvecklingsmässigt kommer före. Varje moment måste behärskas och upprepas tills 

automatisering sker. Här undviks stimulering av funktioner som barnet inte bör 

underskattas så att motivationen försvinner. 

4. Barn med sensomotoriska brister kan ha svårt att leka med andra barn och därför måste  

    barnet först lära sig leka. Alla delfunktioner som varje lek består av måste stegvis  

    tränas, läras in och automatiseras.  

 

Det som är intressant är att ställa Pramlings (1999) antaganden kring miljöns betydelse mot 

Holles teorier (1978) som anser att barnet följer en viss utvecklingsföljd i sin motoriska 

utveckling, där pedagogen skall anpassa undervisningsmetodiken efter barnets mognadsnivå. 

Pramling(1999) anser att miljön är av stor betydelse för barnets utveckling och att miljön 

sänder ett budskap om vad som förväntas av barnet i en inlärningssituation. Det innebär enligt 

Pramling (1999) att miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan pedagog och barn 

samt det klimat eller atmosfär som råder i en lärande situation är av stor vikt. 

 

 

2.9 Barnets perspektiv 

 Barnets eget lärande behöver på samma sätt som pedagogens lärande teoretisk näring och 

praktiskt användande i vardagen, för att något nytt ska bli automatiserat och för att upptäcka 

nya möjligheter. Det är i relationen mellan barnet och omvärlden som kunskap konstitueras. 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan skall utgå från barnets perspektiv, dvs. varje barn 

skall ges möjlighet att på bästa sätt få lära och utvecklas utifrån egna förutsättningar och 

intressen (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). I mötet mellan pedagog och barn 

gestaltas pedagogens förhållningssätt samt kunskapen som pedagogen besitter kring barnets 

läroprocess. Avgörande för barnets lärande är hur de blir bemötta av pedagogen, för regler 
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och värderingar överförs såväl medvetet som omedvetet från pedagog till barn (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999). Inom förskolan besitter pedagoger kunskap och intressen 

inom olika områden och ofta är det så att ju bättre pedagogen själv kan något, desto enklare är 

kommunikationen med barnet. I olika sammanhang upplever vi ofta att aktiviteter som börjar 

på grundval av yttre motivation, utvecklas till något som barnet gör utifrån en inre motivation 

enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002). Författarna anser att trygghet och 

glädje kan ge en varaktig motivation till barnet för fysisk aktivitet.  Barnets självbild, 

motivation och vilja att lära knyts samman till varandra beroende på hur barnet upplever 

lärandesituationen. Erbjuds barnet positiva upplevelser i lärandesituationen så läggs grunden 

för en inre motivation menar Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) detta kan i sin 

tur leda till att barnet på eget initiativ sätter igång en aktivitet som de tidigare har fått i uppgift 

att göra. Härmed kan barnet genom sin kunskap om aktiviteten och den positiva upplevelsen, 

skapa ett varaktigt intresse för fysisk aktivitet på längre sikt. Det är i den vardagliga samvaron 

med föräldern som pedagogen kan bygga upp ett nära och varaktigt samarbete, som gynnar 

barnets utveckling och välbefinnande.  

 

Det krävs en ömsesidig respekt för att bygga upp en relation som kan ge ett varaktigt 

samarbete mellan hem och förskola. Förskolan har en kompletterande funktion till hemmet 

där syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för barnet. Att samarbeta med föräldrarna innebär 

att föräldrarna bör ha en möjlighet att inom ramen för de nationella målen, vara med och 

påverka verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). För att barnets lärande skall 

bli synligt för föräldrarna måste pedagogen uppmärksamma föräldern på barnets läroprocess 

och få dem att reflektera över sin egen roll i barnets lärande. Det är i denna samvaro som 

många kunskaper och värderingar överförs från barnet till dess föräldrar. Föräldrar som får 

information om sitt barns utveckling kan själva göra viktiga insatser för att stimulera barnets 

motoriska utveckling. Ericsson (2005) är av den uppfattningen att föräldrar bör föregå med 

gott exempel när det gäller fysisk aktivitet. Alla människor är präglade av det samhälle de 

växer upp i, upplevelsen av en god fysisk hälsa beror på vad man är van vid. I mötet mellan 

pedagog och barnet gestaltas pedagogisk kvalitet, samt pedagogens förhållningssätt gentemot 

barnet men även mot barnet som läroprocess (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). 

Pedagogisk kvalitet syftar även på pedagogens kompetens att knyta förskoleverksamhetens 

innehåll med kort- och långsiktiga målsättningar i riktning mot barnets individuella 

intentioner och vilja att lära sig. Ericsson (2002) anser att en kunnig pedagog tillrättalägger 
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goda inlärningssituationer utifrån kunskap om barns lärande och utveckling men även kring 

de förhållanden som inverkar. 
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3. Metod 

I den här delen av arbetet redovisar vi vårt tillvägagångssätt vid undersökningen, vilka val av 

metoder vi gjort samt på vilket sätt resultatet har bearbetats och analyserats. Vi har intagit ett 

hermeneutiskt synsätt vilket innebär att forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt 

utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen samt de tankar, intryck och känslor och den 

kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 

forskningsobjektet enligt Patel & Davidsson (2003). Kvale (1997) skriver att en väl 

genomförd forskningsintervju kan vara en berikande upplevelse för den intervjuade, som kan 

vinna en ny insikt om sin livssituation. Kvale (1997) tycker att det finns sju stadier som bör 

tillämpas vid en intervju och de kommer att redovisas nedan. Eftersom vi anser att stadierna 

har varit viktiga i vår undersökning och vi har försökt följa Kvales (1997) anvisningar.  

 

De sju stadierna 

Kvale anser att det finns sju stadier, som en intervjuundersökning går igenom från de tidiga 

idéerna till rapportens slutskede. Först och främst så skrivs det en formulering vad gäller 

undersökningens syfte, därefter beskrivs ämnet. Kvale (1997) benämner detta som 

tematisering. Efter tematiseringen kommer planering, vilket betyder att forskaren ser till 

vilken kunskap som behövs och vilka moraliska konsekvenser som undersökningen kan leda 

till. När intervjun därefter utförs så sker det med hjälp av en intervjuguide. Sedan omskrivs 

intervjun för att överföra talspråk till skriftspråk. När detta är klart så övergår forskaren till 

nästa stadie som är analys. Det innebär att forskaren beslutar om vilken analysmetod som är 

användbar kring analysen av intervjumaterialet. Här sker även en generalisering av 

intervjumaterialet, detta benämner Kvale (1997) som verifiering. Därefter ska resultaten från 

intervjuerna rapporteras och de etiska aspekterna av undersökningen ska uppmärksammas. 

Detta sista stadium benämner Kvale (1997) som rapportering.  

 

 

3.1 Litteratursökning  

Den litteratur som använts i arbetet anser vi har varit relevant för ämnet. Litteraturen har 

behandlat alltifrån forskning kring barns mognad och utveckling till samspelet kring den 

pedagogiska miljöns betydelse. Vi har även fått tips om relevant litteratur genom Växjö 

Universitets biblioteks databas bland annat genom bibliotekskatalogerna DIVA och LIBRIS . 
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Internet har till viss del att använts, bland annat sidor från Myndigheten för Skolutveckling, 

skolverkets hemsidor.  

 

 

3.2  Etiska ställningstaganden  

Att göra en forskningsstudie bygger på respekt och hänsyn för de pedagoger/ förskolor som 

deltar i undersökningen. Vetenskapsrådet har utarbetat anvisningar för forskningsetik och för 

vårt examensarbete innebär detta att vi utgår från fyra krav som är till för att skydda individen 

som deltar i undersökningen. Dessa fyra riktlinjer ligger till grund när vi genomför vår 

empiriska studie. (www.vr.se) 

 

Informationskravet: ”Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte” (Johansson & Svedner 2006:29). Vilket 

medför att vi innan vi påbörjat våra intervjuer med pedagoger på berörda förskolor har i 

telefonsamtal eller i direktkontakt muntligt informerat om syftet med studien. 

 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” Deltagaren skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen 

och få sina frågor sanningsenligt besvarade. Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja 

att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa följder.” (Johansson & Svedner 2006:30) 

Vid intervjutillfällena så frågade vi berörda pedagoger om de ville delta i undersökningen och 

informerade om att det var frivilligt att delta, och att de kunde avsluta utan att fullfölja 

intervjun. 

   

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. ”Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. 

Av den färdiga rapporten ska det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, 

lärare, eller elev/barn.”(Johansson & Svedner 2006:30) Vi har döpt våra intervjuade 

pedagoger med siffror 1-15, vi beskriver inte förskolor ingående så att förskolorna kan 

identifieras. Allt insamlat material förvarar vi på våra egna datorer med lösenord så att ingen 

oberörd kan komma åt dessa uppgifter. 
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Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Våra insamlade uppgifter kommer endast att användas i denna studies syften och därefter 

raderas från våra datorer. 

 

 

3.3 Urval av respondenter 

Intervjuerna har genomförts med 15 pedagoger, både barnskötare och förskollärare som 

arbetar med barn i åldrarna 3-5 år. Samtliga förskolor är belägna i mindre orter och har 

tillgång till en varierande utemiljö och med närhet till skog och natur. De pedagoger som har 

intervjuats har vi båda två en relation till i form av att vi är kollegor inom samma 

verksamhetsområde. På så sätt så har vi haft en god kontakt med pedagogerna och det var vår 

strävan eftersom vi ville få en avspänd intervjusituation, där både intervjuare och 

intervjupersonen känner sig bekväm och tillfredsställd med den situation de befinner sig. 

 

 

3.4 Presentation av respondenter 

Vi har intervjuat 15 pedagoger som arbetar på 3 olika förskolor där barnens ålder är mellan 3-

5 år. För att inte namnge några av de intervjuade pedagogerna, vilka alla är kvinnor i 

varierande ålder så har pedagogerna blivit numrerade förskola A 1-6, Förskola B 7-13 och 

Förskola C 14-15. På dessa tre förskolor som vi använde i vår undersökning så hade alla 

pedagogerna lång erfarenhet (12 - 40 år) av att arbeta inom förskoleverksamhet. Fördelningen 

på förskollärare -barnskötare låg likvärdigt på förskolorna med övervikt på antal förskollärare 

i arbetslaget. Barngrupperna består av 20-22 barn och 3-4 pedagoger i varje arbetslag, vi 

frågade inte efter sysselsättningsgrad vilket medför att vi inte kan se den exakta 

personaltätheten. Och alla pedagoger arbetar i syskongrupper 3-5 år (några barn fyller 6 år 

under vårterminen). 

 

 

3.5 Genomförande av intervjuerna 

Kvale (1997) skriver att intervjun är en scen där kunskap byggs upp genom samspelet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Det är av stor vikt att tänka på att intervjun utgörs både av 

intervjupersonen och intervjuaren. Intervjuaren och den som blir intervjuad är båda 
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medskapare i en process där de ges möjlighet att bredda och berika rådande föreställningar 

om kunskap, därför bör intervjuaren vara väl påläst och ha god kunskap i ämnet. 

 

Intervjupersonerna som medverkat i undersökningen är som tidigare nämnts väl kända för oss. 

Vi tog kontakt med de berörda på vår arbetsplats och via telefonkontakt, samtidigt så 

förklarade vi för respektive pedagog vad undersökningen gick ut på. Vi valde medvetet att 

använda oss av öppna frågor och svar. Anledningen till att vi valde att inte använda oss utav 

bandspelare vid intervjutillfällena var, att det gav båda parter reflektionstid inför nästa 

frågeställning. Vid den här typen av intervjufrågor så blir inte påverkan från intervjuaren 

påtaglig, vilket är en fördel när det inte bara är en intervjuare.(Lökken & Söbstad, 1995)  

 

 Det blev positiva gensvar från alla pedagogerna och vi kunde därför avtala tid för intervjuer 

direkt. Väl på plats på de olika förskolorna sökte vi upp en lokal där vi kunde genomföra 

intervjuerna i lugn och ro och utan att bli störda. Varje intervju tog ungefär 30 minuter i 

anspråk och vi skrev ner det som intervjupersonen berättade Vi anser att vi fått våra frågor 

besvarade. De olika intervjuerna transkriberades efter intervjun och därefter analyserade vi 

och gjorde jämförelser mellan de olika svaren vi fått fram. 

 
 

Reliabilitet och validitet 

När undersökningen närmar sig begreppen reliabilitet och validitet i frågan kring en kvalitativ 

metod är forskare överens om att begreppen är komplicerade att göras relevanta i 

sammanhanget. I vår undersökning vad gäller reliabilitet så är det på vilket sätt intervjuerna 

har gjorts, om frågeställningarna täcker alla aspekter kring vårt syfte eller om det lämnas 

luckor som kan missförstås eller saknas. Kring sanningen om validiteten i vår undersökning 

så får detta diskuteras och noggrant övervägas om resultaten täckte hela det område vi avsåg 

att undersöka. Bryman (2002) tar upp begreppen extern och intern reliabilitet, men även om 

extern och intern validitet. Enligt Kvale (1997) så är validitet med under alla de sju stadierna i 

undersökningen.  Bryman (2002) skriver vidare om att i reliabilitetsbegreppet är det 

ogenomförbart att frysa en social miljö, och på grund av detta är det svårt att göra exakt 

samma undersökning ännu en gång. Enligt Bryman (2002) så kan en intern validitet bli stärkt 

då det gäller en kvalitativ undersökning eftersom forskaren i hög grad kan säkerställa 

innebörden av olika begrepp samt observationer. Enligt Bryman (2002) så är det svårt att 

lägga rätt innebörd i begreppen vid en kvalitativ undersökning, men vi har ändå försökt att 
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utifrån Kvales tankar kring validitetens betydelse genom alla de sju stadierna göra 

undersökningen så tillförlitlig som möjligt. 

 

 

3.7 Metod vid analys 

Då Kvale (1997) beskriver en analys av intervju så nämner han bland annat meningstolkning. 

Meningstolkning innebär att forskaren i ett specifikt arbete tolkar intervjupersonens svar. 

Redan innan intervjun har utförts har forskaren ett perspektiv på det som ska analyseras och 

utgår från det perspektivet då hon/han tolkar intervjun. I vår undersökning har vi i möjligaste 

mån försökt vara objektiva och därmed inte ha någon förutfattad uppfattning om det som ska 

granskas. I arbetets resultat- och analysdel har vi använt kursiverade citat för att förtydliga det 

som pedagogen framförde under intervjun. I vår undersökning har intervjuerna genomförts 

med pedagoger från tre olika förskolor. Förskola A är utan profilering, Förskola B har en 

Idrottsprofilering och Förskola C Uteprofilering. Intervjusvaren som framkom 

sammanställdes och jämfördes samt studerades ur perspektivet likheter och olikheter. För att 

tolka intervjusvaren har vi använt oss av hermeneutiska tolkningsmetoden. Kvale (1997) 

anser att hermeneutiken får fram det väsentliga i en text, och att hermeneutiken belyser 

dialogen samt klarlägger själva tolkningsprocessen. 
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Pedagogernas tolkning av begreppet planerad fysik aktivitet 

På förskola A, var pedagogerna eniga om att gymnastik är en planerad fysisk aktivitet. Det är 

en aktivitet som har planerat innehåll, som är genomtänkt och har en fast tid. Några pedagoger 

poängterade även att skogsutflykter, promenader och gemensamma lekar är planerade fysiska  

aktiviteter. ”Även när vi har våra promenader är det en planerad fysisk aktivitet” (A 1) 

 

På förskola B var pedagogerna fokuserade på att gymnastik och rörelsepass var planerade 

fysiska aktiviteter. Aktiviteten skall vara vuxenledd, genomtänkt och sedd i ett långsiktigt 

perspektiv och gynna barnets hela utveckling. Det läggs stor vikt vid att barnet ska tycka om 

att röra på sig. 

 

På förskola C nämns både gymnastik och uteaktiviteter som planerade fysiska aktiviteter. 

Uteaktiviteten är lika välplanerad som gymnastikaktiviteten och aktiviteterna skall vara 

planerade och genomtänkta. Även utflykter med ryggsäck nämns som planerad aktivitet. 

”Utflykter med ryggsäck, mm vilket är roligt, stimulerande och ger fysisk träning” (C 15) 

 
 
4.1.1 Analys 

Det som framstår som gemensamt för alla förskolorna är pedagogernas syn på vad som är en 

planerad fysisk aktivitet.  Det framkommer även under intervjuerna att pedagogerna belyser 

vikten av ett genomtänkt innehåll i aktivitetsstunden. Detta härleder till Holles (1978) tankar 

kring vikten av pedagogens kunskapssyn kring barnets utveckling. Holle anser att pedagogen 

måste lära sig att ”se” och lära sig vara uppmärksam på var barnet befinner sig i sin motoriska 

utveckling när man planerar en motorisk aktivitet. Pedagogerna på förskola C betonar att 

uteaktiviteterna ska var lika välplanerade som inomhusaktiviteterna. Danielsson m.fl. (2001) 

betonar naturens betydelse och mängden av olika aktiviteter som naturen erbjuder som är 

anpassade efter barnens mognadsnivå.  

.    
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4.2 Verksamhetens betydelse av planerad fysisk aktivitet 

Alla pedagoger på förskola A var eniga om det var viktigt att arbeta med planerade fysiska 

aktiviteter. Rörelse är ett grundläggande behov och är viktigt för barnets eget välbefinnande. 

När aktiviteten är planerad får man med alla betydelsefulla rörelser och de barn som har 

svårigheter synliggörs så de kan få hjälp. Pedagogerna belyser vikten av att röra på sig och 

framför allt att barnen upptäcker glädjen i att röra på sig.  

 

På förskola B är alla överens. Rörelseaktiviteterna ska vara roliga för barnen.  De poängterar 

att utbudet av stillasittande aktiviteter är stort idag, och därför är det extra viktigt att 

förskolans verksamhet lägger en god grund kring glädje och nyttan av att röra på sig för en 

fortsatt god hälsa. De belyser risken att det blir för lite rörelse.  ”Väldigt viktigt att man har 

planerade fysiska aktiviteter annars finns det en risk att aktivitetsstunderna blir för få” (B 8) 

 

Även förskola C belyser faran med de stillasittande aktiviteterna idag, exempelvis framför tv, 

dator mm, de anser att arbetet med planerade fysiska aktiviteter är mycket viktigt. De 

poängterar att det är viktigt att redan på förskolan främja rörelse, det ska vara roligt att röra på 

sig!  Bra att barnen lär sig att ta instruktioner. De menar också att det är viktigt att pedagoger 

har ett gott bemötande och kan arbeta utifrån hur många barn det är i gruppen, och i vilken 

ålder och utvecklingsnivå barnen är för just den specifika fysiska aktiviteten .  Det framkom 

även under intervjuerna betydelsen av att pedagogerna tycker att planerade fysisk aktivitet är 

roligt.  

 

 

4.2.1 Analys 

Det pedagogerna framhåller i intervjuerna på förskolorna är att barnen skall tycka att det är 

roligt att röra på sig. Flera pedagoger belyser också faran med att barn ägnar en stor del av sin 

vakna tid åt stillasittande aktiviteter. Enligt Carla Hannaford (1997) så borde TV förbjudas 

före åtta års ålder så att fantasi och språklig färdighet får fäste, författaren menar att barnet är 

passivt utan det inre mentala emotionella och fysiska engagemang som är nödvändig för 

kognitiv utveckling. Författarna Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) är av den 

åsikten att vi inte har lyckats tillräckligt väl att ge våra barn goda livsvillkor. De framhåller att 

den tekniska utvecklingen har styrt samhällets syn på framåtskridande så har vi skapat 

livsvillkor som inte tar hänsyn till att kroppen måste ha en viss dos av rörelse för at må bra. 
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Det framkom även ett perspektiv kring barnens lek att det kan upplevas som negativt för 

barnet att bli avbruten i leken om det finns för mycket planerade fysiska aktiviteter. Denna 

tanke belyser barnets inflytande och delaktighet i planerade fysiska aktiviteter. 

 

 

4.3 Konsekvenser för verksamheten med planerad fysisk aktivitet 

Förskola A, ser enbart positiva konsekvenser för verksamheten, och barnen får mycket social 

träning. De ser barnen i ett helhetsperspektiv och följer läroplanen. Att arbeta med planerade 

fysiska aktiviteter ser de som en fördel för barnets hela utveckling, barnets 

koncentrationsförmåga och välbefinnande ökar. 

 

På förskola B, är alla pedagoger är helt överens om att dessa aktiviteter medför mycket 

positiva konsekvenser både för barnen och för verksamheten. 

 
Förskola C, ser enbart positiva konsekvenser bland annat koncentrationen ökar. ”Positivt, 

barnen har lättare att koncentrera sig om man har mycket rörelse” (C14). 

 

 

4.3.1 Analys 

Pedagogerna på förskolorna var överens om att planerad fysisk aktivitet inte tar någon tid från 

övrig verksamhet i negativ riktning, utan tvärtom. Fokus finns kring barnets 

koncentrationsförmåga som pedagogerna anser ökar till följd av att barnen rör på sig mer. 

Enligt Holle (1978) så kan koncentrationssvårigheter uppstå till följd av motoriska brister och 

dessa kan minska då motoriken förbättras. Ericsson (2005) är av samma åsikt som Holle att 

motoriska svårigheter och bristande automatisering av kroppsrörelser kan påverka barnets 

koncentrationsförmåga.  Pedagogerna nämner också barnens välbefinnande som en vinst för 

deras utveckling i ett framtida perspektiv och pedagogerna anser att de arbetar i riktning mot 

läroplanens mål att förena rörelse med glädje och trivsel. 

 
 

4.4 Genomförandet av planerade fysiska aktiviteter. 

Förskola A, har gymnastik en gång och skogsutflykt en gång i veckan. De barn som ska börja 

skolan bildar en tvärgrupp och har gymnastik i gymnastiksalen tillsammans. Det tas hänsyn 

till att de äldre barnen behöver mer yta, andra redskap, större behov av att röra på sig än yngre 
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barn. Barn som är mellan 3-4 år har rörelsegympa inne på avdelningen. Detta är ett minimum 

av aktiviteter det förekommer även spontant planerade fysiska aktiviteter.  

 
Förskola B, har gott om planerade fysiska aktiviteter, någon som återkommer dagligen och en 

del som återkommer en gång i veckan. Varje dag deltar alla barn mellan 3-6 år i en 

”joggingrunda” innan lunch. Därutöver är det två planerade fysiska aktiviteter ute och en 

planerad fysisk aktivitet inne och en planerad fysisk aktivitet i form av skogsutflykt varje 

vecka. Alla barn delas in i icke åldersrelaterade grupper, och förhoppningsvis ska de själva få 

välja på olika aktiviteter. ”Tanken är att varje dag ha ett rörelsepass inne, ett ute och en 

skapande verksamhet och att barnen själva ska få välja. Det är vårt mål men riktigt där är vi 

inte idag” (B 9) 

 

Förskola C har flera planerade uteaktiviteter varje vecka indelade i olika grupper beroende på 

vilken aktivitet som genomförs, skogsutflykt och promenader samt gymnastik en gång i 

veckan. I gymnastiken är alla barn indelade i två olika grupper de äldsta i en grupp och de 

yngre i en grupp anpassat efter deras utvecklingsnivå, ibland kan något yngre vara med de 

äldre och tvärt om.  Det finns hela tiden en fokusering på rörelse ute, mycket skogsaktiviteter, 

där barnen klättrar, springer och rör sig ständigt i olika miljöer, och det återkommer dagligen. 

 

 

4.4.1 Analys 

Det framkom under intervjuerna med pedagogerna en skillnad i antalet tillfällen som planerad 

fysisk aktivitet erbjöds barngruppen på de olika förskolorna. Förskolan med idrottsprofilering 

erbjöd sina barn fler tillfällen med planerad fysisk aktivitet än de förskolorna utan denna 

profilering. Vid genomförandet utav planerad fysisk aktivitet så blev barnen indelade i 

åldersgrupper på förskolorna A och C. På förskola B kunde barnen få fler tillfälle till att fritt 

välja vilken planerad fysisk aktivitet de ville delta i. Wolmesjö (2006) belyser vikten av 

rörelseaktiviteter i en form utan tävlan och i grupp att de kan skapa en gemenskap och 

trygghet och därmed påverka den sociala utvecklingen. Antonovsky (1979) belyser vikten av 

trygghet och gemenskap som en grundläggande förutsättning för en god hälsa. 
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4.5 Innemiljö och utemiljö för fysisk aktivitet 

Förskola A, anser att de har en bra utemiljö, där de har stora möjligheter till fysiska 

aktiviteter, det finns närhet till skog, backar, cykelbana, fotbollsplan och lekplats etc. Inomhus 

är det mycket begränsat, de saknar ett stort rum för fysiska aktiviteter. Barnantalet är ett 

hinder. ”Antalet barn gör att det inte går att ha grovmotoriska aktiviteter inomhus” (A 3) 

 
 
Förskola B, anser att det finns väldigt bra möjligheter till planerade fysiska aktiviteter både 

inomhus och utomhus. De påtalar att de har ett brett utbud av ett varierat lekmaterial, bland 

annat ett så kallat MTI material. Detta material kan exempelvis bestå av balansbrädor och 

bollar av olika material. När pedagogerna talar om MTI material så innebär det att materialet 

är speciellt anpassat för barn som har motoriska och perceptuella svårigheter. Men materialet 

används även flitigt i förskolegrupperna till barn utan motoriska svårigheter. MTI står för 

beteckningen Motorik, Träning och Inlärning. Christer Sandberg (1997) påtalar att 

rörelseträning befrämjar alla barn – inte enbart barn med svårigheter utan han anser att 

orsakerna till motoriska och perceptuella svårigheter kan bero på strukturen i vårt samhälle. 

Pedagogerna som använder materialet anser att det är ett material som är väldigt användbart 

och att barnen tycker om materialet.  ”Materialet är av hög kvalité, bra material att välja 

mellan” (B 13) Pedagogerna är överens om att de har en välanpassad utomhusmiljö med 

bland annat en rink och stora härliga ytor.   

       
Förskola C, anser att de har bra miljö både innemiljö och utemiljö. Inomhus finns ett 

gymnastikrum ”bollrum” där rörelse och mycket planerad fysisk aktivitet förekommer. På 

grund av uteprofileringen är många planerade fysiska aktiviteter förlagda till utemiljön. Ute 

finns en härlig gård som inbjuder till rörelse och utmaningar, motorikbana, klätterträd, 

boll/bandy plan kuperad terräng mm. Dagligen så utnyttjas den närliggande miljön i form av 

skog, kullar, ängar, berg, och naturliga motorikbanor. ”Vi har både motorikbana som 

föräldrarna hjälpt till att bygga samt naturliga motorikbanor i vår närhet” (C 15) 

 
 
4.5.1 Analys 

Pedagogerna på förskolorna är överens om att de har bra möjligheter till planerad fysik 

aktivitet utomhus. Det som skiljer förskolorna åt är pedagogernas svar kring möjligheterna till 

inomhusaktiviteter. Förskola B har en ”lekhall” det har inte förskola A och det kunde en del 

av pedagogerna sakna på förskola A. Förskola C däremot har stora möjligheter till 
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inomhusaktiviteter eftersom deras förskola är byggd efter helt andra förutsättningar. 

Pedagogerna på idrottsförskolan ansåg att de hade goda möjligheter till planerad fysisk 

aktivitet inomhus, denna åsikt hade inte pedagogerna på förskola A. Det som framkom var 

barngruppernas storlek och utrymmena samt att de saknade ett större utrymme för planerad 

fysisk aktivitet. Ericsson (2005) belyser vikten av att barnen ges tillfällen till planerad fysisk 

aktivitet både inom- och utomhus. Men författaren tar även upp förskolors förutsättningar som 

varierar då det gäller inne- och utemiljön. Författarna Jagtøien Langlo & Grindberg (2000) 

belyser förskolans innemiljö ur perspektivet förskolors övermöblering med tanke på barnens 

möjlighet till att röra på sig.  

 

 

4.6 Ekonomiska bidrag till fysisk aktivitet 

Förskola A, har inte några bidrag, men förskolan söker en skolpeng a 50 000 kr för att kunna 

bättra på sin utemiljö med bland annat en motorikbana. 

 
Förskola B, har kontakt med olika föreningar som genom ”Handslaget” fick bidrag som i sin 

tur gynnade dem genom att de kommer ut till förskolan och låter barnen prova på olika rörelse 

aktiviteter, exempelvis friidrott, redskapsgymnastik, yoga och fotboll. Pedagogerna har också 

fått viss fortbildning kring betydelsen av att barn rör på sig. 

 
Förskola C, kommer få ett ekonomiskt bidrag till ett vindskydd, vilket betyder att de alltid 

kommer vara med en barngrupp ute i skog och mark vilket i sin tur gynnar den fysiska 

aktiviteten ytterligare, här kommer det att vara tre ålderindelade grupper. 

 

 

4.6.1 Analys 

 Det som framkom under intervjuerna då det gällde ekonomiska förutsättningar för planerad 

fysisk aktivitet var bl.a. idrottsförskolans samarbete med olika idrottsföreningar. Regeringen 

har genom ”Handslaget” satsat på att tillföra pengar till idrotten då det gäller barn och 

ungdomsverksamheten. Pedagogerna på idrottsförskolan hade genom ”Handslaget” fått ett 

samarbete mellan olika idrottsföreningar som i sin tur hade varit på förskolan och inspirerat 

barnen till att prova på olika idrotter. Även viss fortbildning hade kommit pedagogerna 

tillhanda genom ”Handslaget”, som blev ett tillskott för idrottsförskolan både ur barn och 

pedagog perspektivet. Enligt pedagogerna på idrottsförskolan så var detta en möjlighet att på 
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ett positivt sätt stimulera barns motorik och kanske väcka ett möjligt intresse för idrotten ur ett 

framtida perspektiv. Enligt Sigmundsson & Pedersen, (2004) så är barnidrott ett positivt sätt 

att stimulera barns motorik. Det som är av stor vikt enligt författarna att barnidrotten måste 

rikta sig till alla barn även de barn son inte har så god motorisk kompetens. För övrigt så 

fanns det en ”skolgårdspeng” som förskola A skulle söka för att förbättra och utveckla sin 

utemiljö samt inskaffa material för rörelse aktiviteter.  
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5. Diskussion  

För att knyta ihop vår problemformulering med resultat och analysen av intervjuerna kommer 

det i nedanstående kapitel en sammanfattande reflektion. Vi försöker skildra vårt arbete och 

hur en tänkbar fortsatt forskning skulle se ut. 

 
 
5.1  Metod diskussion 

Efter att vi ingående har tagit del av den litteratur och forskning som varit relevant för ämnet 

och därefter satt dessa i relation till våra intervjuer med 15 pedagoger, så anser vi att vi har 

fått svar på vår frågeställning om den planerade fysiska aktivitetens betydelse i förskolans 

verksamhet. När vi bestämde oss för att intervjua 15 pedagoger var vår tanke att vi skulle få 

en bredd i vårt material. I vårt material så blev det uppenbart att det var en ojämn fördelning 

av intervjuade pedagoger från förskolorna då uteförskolan är en mindre förskola med färre 

anställda pedagoger. Om vi hade haft mer tid hade det varit av intresse att fördjupa oss ännu 

mer i förskolornas planering av verksamheten. Eftersom läroplanen har stort 

tolkningsutrymme så innebär det att pedagogens kunskap och intresse för ämnet är av stor 

betydelse. 

 

5.2 Resultat diskussion  

Då vi jämförde pedagogernas tolkning av begreppet planerad fysisk aktivitet så var de 

pedagoger som arbetade på uteförskolan angelägna med att poängtera att uteaktiviteterna 

skulle vara lika välplanerade som inomhusaktiviteterna. Detta härleder vi till deras profilering 

då de värnar om betydelsen av att lägga mycket av sin verksamhet utomhus. Enligt författaren 

Danielsson m.fl. (2001) så betyder utomhuspedagogiken att barnet oftare kommer i kontakt 

med fler dimensioner i lärandet: estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella aspekter.  

 

När vi sammanställde intervjusvaren så var alla pedagoger överens om att en planerad fysisk 

aktivitet skulle vara väl genomtänkt. Det vi då reflekterade över var vilka teorier som ligger 

till grund för pedagogernas planering av fysisk aktivitet.  Det fanns nämligen en tid då vi fick 

lära oss att barnet måste krypa innan det kan gå och det lades vikt vid att lära barnet att krypa. 

Det har emellertid aldrig enligt Sigmundsson & Pedersen (2004) funnits några belägg för 

detta antagande. Det som är intressant är att vi idag befinner oss i en brytpunkt mellan de 

gamla teorierna och de teorier som speglar det postmoderna samhället vi lever i idag. På de 

förskolor som vi genomförde intervjuerna så var många av pedagogerna uppväxta med 
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moderniteten och har modernitetens teoretiker som förankring i sitt pedagogiska arbetssätt. En 

gemensam reflektion är författarnas Sigmundsson & Pedersens tankar (2004) kring vikten av 

planering då de menar att intar pedagogen ett förhållningssätt som mynnar ut i att barn lär sig 

alla nödvändiga grovmotoriska färdigheter genom fri utelek då har pedagogen underförstått 

intagit ståndpunkten att systemet kan utvecklas optimalt genom självorganisering. 

 

Det som var genomgående i intervjusvaren var att pedagogerna ansåg att glädjen i aktiviteten 

var av stor betydelse, vilket styrks i läroplanen för förskolan ” Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar”(Lpfö98:4). Det vi vet är att barn behöver rörelse för 

att leka, lära och att hålla sig friska. Det finns många variationer på vilket sätt barnet kan 

uppleva glädjen i att röra sig. Barn visar ofta ett väldigt tydligt uttryck via sitt kroppsspråk 

och genom sitt språk hur de har upplevt rörelseaktiviteten.  Det som är intressant är vilket 

perspektiv pedagogerna lutar sig mot då de planerar den fysiska aktiviteten. Det är här det 

sker ett ställningstagande mellan individens, gruppens och pedagogens intresse för aktiviteten. 

Denna åsikt delar vi med Ericsson (2002) som anser att det är otänkbart att alla barn ska 

uppleva samma typ av utmaning som rolig.  

 

De resultat som framkom då vi intervjuade pedagogerna om den planerade fysiska 

aktivitetens inverkan på verksamhetens innehåll så framhöll samtliga pedagoger att det var 

enbart positiva effekter av planerad fysisk aktivitet. Det var bl.a. barnets ökade 

koncentrationsförmåga som belystes av pedagogerna. Det framgick ej i diskussionen på vilket 

sätt pedagogerna hade märkt en skillnad att koncentrationsförmågan ökat eller om de antog att 

koncentrationsförmågan ökar när barnet rör på sig. Benämningen koncentrationsförmåga är 

enligt Ericsson (2005) att barnet kan rikta sin uppmärksamhet, perception, sina tankar och 

sina känslor mot en viss uppgift, förutom detta krävs det att barnet kan utesluta 

ovidkommande stimuli samt hålla igång och hålla fast vid sin uppgift.  

 

Detta borde i sin tur medföra ett lugn inomhus eftersom barnen har fått utlopp för mycket 

rörelse och aktivitet under dagen och har därmed mer ro att ägna sig åt lugna aktiviteter. I den 

fria leken borde det också ha positiva effekter eftersom ett barn som känner sig säker med sin 

kropp får en ökad självkänsla. Ericsson (2005) stödjer dessa tankar genom att påstå att i 

förskolan finns det goda möjligheter för pedagogen att delta i leken, därmed kan 

förskolepersonalen ge barnet positiva rörelseupplevelser samt bidra till barnets sociala 

utveckling.  
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Att förskola B har en profilering anser vi påverkade deras verksamhets innehåll genom att 

utbudet av tillfällen till planerade fysisk aktivitet ökar när det finns en profilering. Det 

framkom även ett bredare utbud av planerade aktiviteter på förskolan med profilering 

eftersom pedagogerna hade ett samarbete med olika föreningar inom idrottsrörelsen.  

Möjligheter för barn att arbeta med MTI material fanns på förskola B och det materialet har 

sin specifika anknytning till barnets rörelseutveckling. Vår undersökning visade att 

pedagogerna på förskola B hade prioriterat en del av verksamhetens pengar för att satsa på ett 

brett utbud av rörelsematerial. Detta anser vi vara positivt för att barnen på längre sikt kan få 

ett intresse för att prova olika idrotter i framtiden, samt att det finns många olika möjligheter 

att röra sig på. Alla pedagoger som var med i undersökningen framhöll vikten av att se på 

barnets behov och glädje i att röra på sig på längre sikt, eftersom utbudet av stillasittande 

aktiviteter är stort idag. Vi är av den uppfattningen att den spontana rörelseleken är 

betydelsefull och att barnet har möjlighet att efter lust och intresse välja aktivitet.  Vi har 

reflekterat över är om den fria spontana rörelseleken får stå tillbaka och hur det kan påverka 

barnets rörelseglädje.  Ericsson (2005) belyser frågan just kring stressens inverkan på att 

barnet har för mycket planerade aktiviteter och att barnens tid blir alltför inrutad och 

schemalagd.  Vi har diskuterat att läroplanen har många strävans mål men när det finns en 

profilering så kan det finnas en möjlighet att andra aktiviteter får stå tillbaka för 

rörelseaktiviteter. Det är även intressant att reflektera över vilket personligt intresse 

pedagogerna har i att röra på sig och om detta är avgörande för planeringen av fysiska 

aktiviteter.     

 

På Förskola B så var barnen inte indelade åldersmässigt i olika grupper t.ex. gymnastiken, 

rörelsepass av olika slag både inom- och utomhus. Det vi reflekterade över var om barnen var 

mer motiverade till sitt rörelsepass när de själva har fått välja eller att det finns en risk i att 

barnet bara väljer sådant som de känner sig säkra i och kan. På förskola A så var barnen 

indelade i tvärgrupper efter ålder när de hade sin gymnastik, detta tyckte pedagogerna var 

positivt eftersom barnen lärde känna de barn som de skulle börja skolan tillsammans med, 

samtidigt så betonade pedagogerna att de kunde se var barnet befann sig i sin utveckling 

åldersmässigt och gå in och stötta barnet där de behövde hjälp. Ericsson (2005) stödjer teorin 

om att barn är bra på att välja aktiviteter som de behöver träna 

 

På alla förskolorna var pedagogerna överens om att de hade goda förutsättningar för planerad 

fysisk aktivitet utomhus. Förskola A och Förskola B har i stort sett samma möjligheter till 
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planerad fysisk aktivitet inomhus men där pedagogerna med idrottsprofilering ansåg att de 

hade mycket bra möjligheter till planerad fysiskaktivitet inomhus. Eftersom förutsättningarna 

miljömässigt och barnmässigt är detsamma så kan det vara pedagogernas intresse och 

motivation för ämnet som är en avgörande faktor för deras påstående.  

 

Då det gäller ekonomiska förutsättningar för t.ex. material, kompetensutveckling så fanns det 

initiativ från Förskola B att samarbeta med olika föreningar. Vi anser att deras inriktning och 

profilering har gjort att det togs initiativ till vidareutveckling inom området rörelse. Det fanns 

ett intresse för just idrott och det i sin tur gav förskolan ny kompetens och inspiration inom 

området. Pedagogernas intresse och glädje i ämnet kan styra verksamhetens innehåll och detta 

kan i sin tur ge en bredd eller en något snävare inriktning kring verksamhetens innehåll. 

 

Efter att vi har läst en stor mängd litteratur om vikten av fysisk aktivitet i förskolan och fått 

ökad kunskap inom området, känns det bra att se att verksamheten på dessa tre förskolor har 

planerad fysik aktivitet som återkommer varje vecka och att pedagogerna är väl medvetna om 

den fysiska aktivitetens betydelse för barnens utveckling. En tanke som slagit oss är att de 

förskolor som vi valt att göra våra intervjuer på kan försköna dvs. visa sig från den bästa 

sidan, ”så här bra är vi på att ha planerade fysiska aktiviteter”. Med tanke på att de visste att vi 

skulle göra en jämförelse förskolorna emellan. Hade vi fått en mer sanningsenlig bild om vi 

hade valt att även intervjua barnen och deras upplevelser runt fysiska planerade aktiviteter?  

Detta barnperspektiv kan vi inte få svar på i denna undersökning utan det är vår gemensamma 

reflektion efter undersökningen. Den ökande kunskapen vi har fått kring den planerade 

fysiska aktivitetens betydelse kommer vi att ha med oss i vårt arbete på de förskolor som vi är 

verksamma i och förhoppningsvis även kunna sprida denna kunskap till andra förskolor.  

 

Vår slutliga uppfattning är att när en förskola beslutar sig för att ”profilera sig” så har 

pedagogerna och deras ledning en gemensam strategi och en vision för ett fortsatt 

utvecklingsarbete inom ett specifikt intresseområde för förskolan. I vår undersökning så var 

det profileringen idrottsförskola som skilde förskolorna åt.  Våra intervjuresultat visade att 

pedagogerna på förskola B hade mera fokus på att erbjuda barnen planerade rörelseaktiviteter 

både inom- och utomhus än de andra förskolorna i undersökningen.  

.   

 
 



 36 

5.3  Vidare forskning 

Många av respondenterna poängterade att barnen rör sig allt mindre, och att utbudet av 

stillasittande aktiviteter ökar. Det skulle vara intressant att undersöka hur mycket fysik 

aktivitet ett barn behöver för att få en god hälsa, och en kropp som fungerar hela livet. Hur 

mycket fysisk aktivitet och vad bör vi som arbetar på förskola/skola fokusera på. Hur får vi 

föräldrarna bli medvetna om barns rörelsebehov?  

 

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att titta på hur mycket pedagogens egna vanor och 

intressen styr verksamheten utöver den pedagogiska utbildningen, exempelvis: Friskis och 

Svettis ledare, scout, aktiv idrottare etc.  Frågan är rör barnen på sig mer om pedagogen har 

ett eget behov av rörelse. 
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7. Bilaga  

 

Frågor till pedagogerna om bakgrund etc. 

• Vilken utbildningsbakgrund har du?  

• Hur många år har du arbetat i den här verksamheten? 

• Hur ser personal sammansättningen ut? 

• Antal pedagoger i arbetslaget/ antal barn? 

• Ålder på barnen i gruppen? 

 

Frågor om verksamheten 

• Vad innebär planerade fysiska aktiviteter för dig?  

• Hur ser du som pedagog på betydelsen av att arbeta med planerade fysiska 

aktiviteter för barnen? 

• Vilka konsekvenser har dessa aktiviteter för verksamheten? 

• Hur ofta genomför ni planerade fysiska aktiviteter på förskolan? 

• Vilka barn har planerad fysisk aktivitet? Vad har ni tagit hänsyn till? 

 Om ni har gruppindelningar, hur är barnen indelade? 

• Vilka förutsättningar har barnen till fysisk aktivitet inomhus respektive 

utomhus? 

• Har ni några ekonomiska bidrag för att kunna utveckla den planerade fysiska 

aktiviteten?  

 
 


