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Abstract 

 

Svensk titel: Är jag för ung för att vara fysiskt aktiv? 

Engelsk titel: Am I too young to be physical active?   

 

Studien handlar om hur yngre barns rörelseglädje och motorik stimuleras genom 

planerade rörelseaktiviteter inomhus. Syftet med studien är att ta reda på hur 

förskollärare resonerar och förhåller sig till yngre barns rörelseglädje och motorik. Vi 

vill undersöka vilka förutsättningar som förskolan har för att genomföra planerade 

rörelseaktiviteter inomhus samt hur förskollärarna anser att barn reagerar på detta. I 

förskolans styrdokument är barns motorik ett läroområde som förskolan ska arbeta 

med och vi vill i studien fokusera på hur arbetet med barn 1-3 år gamla genomförs. 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt där intervju och observation används i form av 

en metareflektion som kan vara en ansats till en learning study. Teoretiska 

utgångpunkten är Hannafords teori och sociokulturella teorin.   

 

Resultatet visar att förskollärarna anser att motorik är en viktig del av barns 

utveckling och menar att dessa övningar går att få in i verksamheten med enkla 

medel. I nuläget sker detta till största del spontant på den avdelning där 

undersökningen genomfördes. Förskolans personal har erfarenhet av planerade 

rörelseaktiviteter samt en medvetenhet kring motorikens betydelse, men trots detta 

finns det i nuläget inte några planerade rörelseaktiviteter eftersom det inte anses passa 

in i deras arbetssätt. Efter genomförd undersökning ändrades förskollärarnas 

uppfattning genom att de ansåg att genomförandet av rörelseaktivitet inte behöver 

vara så komplicerat som de trott. De upplever att barnen hade roligt och att 

rörelseaktiviteten togs emot av barnen på ett tacksamt sätt.  

 

Nyckelord: Förskola, Barn, Motorik, Rörelse, Hälsa. 
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1 Inledning  

 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska alla barn ges möjlighet till att 

använda och lära känna sin kropp. Detta ska ske genom att förskolan erbjuder 

aktiviteter som stimulerar barns motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning. Barn ska genom rörelseaktiviteter få möjlighet att utveckla 

förståelse kring sin hälsa och sitt välbefinnande. Med detta som utgångspunkt 

kommer denna studie fokusera på yngre barns rörelseaktiviteter, som är planerade av 

förskollärare och som sker inomhus. Erfarenheter vi har är att planerade fysiska 

aktiviteter till största del görs med äldre förskolebarn med motiveringen att yngre barn 

är för unga. Yngre barn i denna studie innefattar barn mellan 1-3 år. Enligt forskning 

som presenteras nedan framgår det att barns grundläggande motoriska färdigheter 

utvecklas i de tidiga förskoleåren och därför finns det behov av att öka medvetenheten 

hos förskollärare kring området.  

 

Skolverket (2010) belyser i förskolans läroplan att olika aktiviteter ska skapa en 

balans i barns vardag. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att planerade 

rörelseaktiviteter medvetet väljs bort för yngre barn? Denna problematik kommer 

undersökas i studien genom en metareflektion som kan vara en ansats till en learning 

study. Olsson (2014) skriver att fysisk aktivitet har ett samband med den kognitiva 

utvecklingen. Genom fysisk aktivitet påverkas koncentrationsförmågan positivt och 

hur vi aktiveras fysiskt som barn kan även påverka hur våra motionsvanor blir när vi 

är vuxna. Med stöd i tidigare forskning, vilken kommer presenteras nedan uppfattar vi 

att kroppslig aktivitet har positiva följder vilket kommer presenteras senare. Om man 

som förskollärare kan introducera rörelse genom leken redan med små barn blir 

chansen större att barn får positiva erfarenheter som de sedan kan utveckla vidare. 

Nordlund, Rolander och Larsson (1998) menar att de erfarenheter barnet får med sig 

av olika ämnen bär de med sig resten av sina liv, vilket kan ha betydelse för barns 

eget ansvar för sin hälsa och välbefinnande (a.a). I denna studie kommer fokus ligga 

på rörelse och fysisk inomhusaktivitet planerad av förskollärare. Vi menar att vuxna 

kan inspirera alla barn att vilja röra på sig och skapa möjligheter till att få positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet. Dessa reflektioner stöds av Archers och Sirajs (2015) 

studie som visar att vuxna som engagerar sig i barns rörelselekar påverkar både barn 

och förskollärare positivt. Detta kan tolkas som en viktig aspekt för att införa planerad 

rörelse för yngre förskolebarn. Hur kan detta då göras? Även detta kommer att 

bearbetas i studien. 

 

Förskolans uppdrag är enligt Skolverket (2010) att hitta olika sätt att nå alla barn. En 

tolkning av Olssons (2014) text är att barn lever utefter sina erfarenheter. Dagens 

samhälle påverkas av teknikens utveckling vilket även visar sig i de lägre åldrarna 

med bland annat användandet av Ipads både hemma och på förskolan. Det ökande 
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användandet av teknik gör i sin tur att vi blir mer stillasittande. Det finns fördelar med 

att använda teknik med förskolebarn men det måste enligt förskolans läroplan vara en 

variation mellan olika läroområden (Skolverket 2010). I tidigare forskning som 

presenteras nedan behöver inte fysisk aktivitet bara ses utifrån att det är bra för barns 

inlärning och koncentration, det går även se det som en fördel för att förhindra 

kroniska sjukdomar och övervikt (Krombholz 2012; Robinson 2010). Ytterligare en 

aspekt som gör att det anses nödvändigt att ta reda på mer inom området är att det 

varit problematiskt att hitta tidigare forskning om just yngre barns motoriska 

utveckling.    

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare på en förskola resonerar kring och 

förhåller sig till yngre barns motoriska utveckling genom planerade aktiviteter 

inomhus. Detta kommer genomföras som en metareflektion.  

1.2 Frågeställningar  

 Hur beskriver förskollärare att de skapar förutsättningar för att utveckla yngre 

barns motorik genom planerade rörelseaktiviteter?  

 Hur reflekterar förskollärare kring hur yngre barn agerar på en bestämd 

planerad rörelseaktivitet som innehåller motoriska moment?  
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2 Bakgrund  

Under denna rubrik kommer det redovisas vad litteratur säger kring ämnet motorik 

och rörelse med förskolebarn. Det har varit problematiskt att hitta specifik empiri 

kring yngre förskolebarn som denna studie fokuserar på.  

2.1 Begreppet motorik  

Motorik handlar om människors rörelseförmåga och rörelsemönster.  Ett sådant 

mönster kan vara ett samspel mellan nerver och muskler. Motorikutveckling är en 

livslång process som börjar redan vid fosterstadiet. Ju mer motoriken utvecklas desto 

mer kan barnet uppmärksamma och undersöka sin omvärld. Barn behöver från början 

ges möjlighet till att träna sin motorik. Det som krävs för att vidareutveckla motoriken 

är att barnet får möjlighet att praktisera detta i handling och att de olika stegen sedan 

sker gradvis och i individuell takt (Ericsson 2005; Grindberg & Langlo 2000).   

 

Motorik kan enligt Sigmundsson och Pedersen (2004) ses som ett beteende. Motorik 

kan upplevas som kvantitativ utveckling i skapandet av nya motoriska färdigheter, 

och kvalitativ utveckling innebär progression av befintliga färdigheter. Motorik kan 

delas in i grov- och finmotorik. Finmotorik handlar om de små musklerna och 

grovmotorik involverar de större muskelgrupperna. Det är grovmotoriken som 

utvecklas först hos barn och därmed det vi mest kommer att behandla i studien (a.a). 

Dessa utvecklas i en specifik ordning, inifrån stora muskler ut till de små musklerna. 

Hur snabbt detta går kan bland annat bero på miljön och den stimulans som barn ges 

möjlighet till. Exempel på grovmotoriska rörelser kan vara springa, hoppa och krypa 

(Grindberg & Langlo 2000; Dessen 1990).   

2.2 Förskollärares roll 

Idag läggs ökat ansvar på förskolan att stimulera barn fysiskt eftersom de spenderar 

allt mer tid på förskolan. Det krävs ett samarbete mellan förskola och hem för att ge 

barn så positiva upplevelser av rörelse som möjligt (Ericsson 2005; Dessen 1990). 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) är det förskolans uppgift att komplettera 

hemmet. I relation till detta beskriver Ericsson (2005) att i dag är många barn inaktiva 

och att övervikten ökar bland unga människor. Många yngre barn får endast fysisk 

utmaning och stimulans via förskolan. Detta leder till att se vikten av att förskolan 

planerar rörelseaktiviteter som något meningsfullt och betydelsefullt för barns 

utveckling. För att barn ska få positiva upplevelser av rörelseaktiviteter krävs det att 

det finns förskollärare som är närvarande och ger stödjande emotionell kontakt. Även 

Grindberg och Langlo (2000) trycker på att det i förskolans styrdokument står att 

förskolan ska erbjuda möjlighet till rörelseaktiviteter för barn på grund av att barn har 

rörelsebehov. Författarna belyser att det i dag är en utmaning för förskollärare att 

genomföra planerade rörelseaktiviteter och få ihop det rent praktiskt eftersom det 

oftast råder tidsbrist och inte finns tillräckligt med personal.  
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Mellberg (2000) menar att barn har en naturlig dragningskraft till att undersöka och 

upptäcka. Det är vuxna som hindrar denna dragningskraft när barn blir tillsagda att 

exempelvis inte springa. Det som vuxna inte tänker på är att i dessa situationer 

hämmas barnets utveckling, både på ett kroppsligt och kognitivt plan. Barn inspireras 

av andra, både barn och vuxna. Förskollärare måste vara en inspirationskälla till 

barnet att vilja röra på sig och tycka att det är roligt. Barnet behöver ledas in på nya 

upptäckter och få stöd i sitt undersökande. Det som barn upplever svårt och 

utmanande undviker de om de inte känner trygghet och stöd, detta är förskollärarens 

uppgift. Desto ökat intresse barn får till att undersöka och upptäcka ju snabbare och 

mer självständiga blir de till att upptäcka sin omvärld (a.a). Danielsson (2001) trycker 

på att det är mer miljön än åldern som påverkar barns möjligheter till undersökning 

och upptäckande.   

 

Det är viktigt att förskollärare är medvetna om att alla barn är olika och har olika 

behov. Detta leder till att det är viktigt att hitta aktiviteter som är anpassningsbara och 

går att applicera på alla barn och deras olika behov (Drost m.fl. 2014). Även 

Nordlund, Rolander och Larsson (1998) pekar på att det är förskolans uppgift att 

skapa en verksamhet som bidrar till alla barns välbefinnande och med detta är 

anpassad efter varje barns behov.   

2.3. Vinster med planerade rörelseaktiviteter  

Under denna rubrik berörs olika vinster som planerade rörelseaktiviteter kan göra för 

barns motorik och rörelser. Vinsterna delas in i motorisk och kognitiv utveckling samt 

vilken typ av välbefinnande rörelseaktiviteter kan ge barnen. 

2.3.1 Motorisk utveckling  

Dessen (1990) menar att barn har ett behov av att röra på sig för att få träna sina 

muskler. Istället blir människor i samhället idag mer stillasittande vilket leder till att 

det läggs ökat ansvar på förskolan att ge barnen möjlighet till rörelse. Detta stärks i 

vad Olsson (1997) skriver om att vi måste arbeta tillsammans för att förebygga ohälsa. 

Han menar att det mest effektiva sättet är att ge människor, barn som vuxna, 

hälsoupplysningar kring goda vanor (a.a). Det har det gjorts tvärsnittsstudier som 

visar att träning påskyndar den motoriska utvecklingen.  Genom att träna motorik är 

det andra läroområden som utvecklas samtidigt. Exempel på detta kan ges genom att 

om ett förflyttar sig, så kan det stöta på olika problem på vägen som barnet måste 

lösa. På detta sätt utmanas även den kognitiva utvecklingen hos barnet vilket nu ska 

tas upp (Sigmundsson Pedersen 2004; Dessen 1990). 

2.3.2 Kognitiv utveckling 

Den kognitiva förmågan hos barn kan utvecklas på flera olika sätt genom fysisk 

aktivitet (Piek 2008). Detta kan vara bland annat koncentrations- och 

inlärningsförmåga, att uppföra sig mot andra och att få en bättre självkänsla. Berg och 

Cramér (2003) skriver att undersökningar har visat att barn som började med enklare 

rörelser bara på några veckor uppvisade förbättringar inom inlärning och 
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koncentration.  

 

Det är positivt för barn att få möjlighet till att aktivera båda hjärnhalvorna så tidigt 

som möjligt eftersom det påverkar inlärningsförmågan. Genom träning och 

kroppsrörelser stärks nervbanorna mellan hjärnhalvorna vilket gör att de 

kommunicerar bättre (Nordlund, Rolander & Larsson 1998; Berg & Cramér 2003). 

Enligt Ericsson (2005) menar att barnets möjlighet till att koncentrera sig påverkas av 

fysisk aktivitet. Barns koncentrationsförmåga är viktig att utveckla eftersom den gör 

att de kan lära sig nya saker samt underlättar för att vara mer psykisk uthållig (2005). 

Vidare menar Nordlund, Rolander och Larsson (1998) att rörelseaktiviteter har visat 

ha gynnsamma effekter för barns språkutveckling, begreppsbildning och 

självförtroende. Utöver detta har barn även blivit bättre på att samarbeta, visa hänsyn 

samt samspela med andra barn (a.a). Att just självförtroendet påverkas anses positivt 

ur flera aspekter och Duesund (1996) menar att personer som är mer aktiva ofta har en 

bättre självuppfattning än de som är inaktiva och att självuppfattningen är avgörande 

för att uppnå vissa färdigheter.  

2.4 Konsekvenser utan fysisk aktivitet 

Det finns negativa konsekvenser till följd av fysisk inaktivitet. Vi har under denna 

rubrik valt att dela in dessa negativa aspekter under fysiska och psykiska 

konsekvenser.  

2.4.1 Fysiska konsekvenser 

Mellberg (2000) beskriver barns kropp som ett verktyg i processen kring 

upptäckandet av omvärlden. Det är genom att fysiskt använda sin kropp som barnet 

lär känna sin egen kropp. Sigmundsson och Pedersen (2004) visar ur en studie som 

gjorts i Kina där barn fick vara mer stillasittande under sina tidiga år och lärde sig att 

krypa och gå mycket senare än de barn som fick rörelsestimulans tidigare. Det finns 

ofta milstolpar i andra utvecklingsaspekter som exempelvis språkutveckling men inte 

för den motoriska utvecklingen. Olika orsaker till sämre motorikutveckling kan vara 

arv och miljö. 

 

Även Ericsson (2005) skriver att rörelseaktiviteter har betydelse för kroppskontrollen. 

Barnet undersöker med sin kropp och de med dålig kroppskontroll och självkänsla 

deltar mindre i gemensamma aktiviteter med andra barn. Det finns även ett samband 

mellan fysisk inaktivitet och ohälsa, exempelvis ökad risk för sjukdomar då 

immunförsvaret blir sämre vid fysisk inaktivitet. Drost m.fl. (2014) belyser att i 

dagens samhälle är vi mer stillasittande. Det gäller att öka medvetandet kring ämnet 

och konsekvenserna kring att vi är mer fysiskt inaktiva. Det behövs ett ökat intresse 

och kompetens som kan inspirera och lägga fokus på vikten kring området.   

2.4.2 Psykiska konsekvenser  

Parlenvi & Solhman (1984) skriver om den sociala aspekten av fysisk inaktivitet. 

Barn som inte kan vara med och leka på grund av motoriska brister blir ofta uteslutna 
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ur leken eller känner ovilja till att vara med. Detta tar även Piek (2008) upp då han 

beskriver att barn med sämre utvecklad motorik känner sig utanför eftersom man inte 

kan föra sig och delta på samma sätt som andra barn. Dessa barn känner sig även 

mindre delaktiga i leken eftersom de har svårare för att samspela med andra barn. 

Grindberg och Langlo (2000) skriver att leken begränsas för barn med sämre motorik. 

Grundläggande motoriska färdigheter krävs för att kunna kontrollera sin kropp och 

vara delaktiga i leken.  

2.5 Aktiviteter med positiva effekter  

Många författare ger tips och stöd i vad för aktiviteter som kan göras tillsammans med 

yngre barn. I detta avsnitt kommer några presenteras i form av en tabell där det tas 

upp grovmotorik eftersom det är studiens största fokus.  

 

Författare Grovmotorik Kroppsmedvetenhet 

Nordlund, 

Rolander och 

Larsson (1998)  

 härma någon annan 

 röra på kroppsdelar 

 Korsa “mittlinjen” genom 

att klappa och plocka upp 

saker från marken 

 Balansgång  

 Cykla med benen 

 gå och öka fart 

 hoppa på olika sätt 

 springa 

 kasta boll, studsa, 

 hoppa hage 

 

 full fart - stanna 

 spänna muskler - slappna av 

exempelvis genom leka 

ballongen eller spagetti.  

Berg och 

Cramér (2003). 

 Rytmisk rörelseträning 

 Balanslekar 

 Snurra 

 Gunga 

 

 

Drost m.fl. 

(2014) 

 Härma vuxna eller  Härma kompisar eller vuxna 
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kompisar  
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3 Teorianknytning  

Detta avsnitt kommer att handla om vilka teorier vi valt att använda oss av i denna 

studie. Hannafords teori kopplas till vårt område genom att den handlar om hur fysisk 

aktivitet aktiverar hjärnan vilket leder till att barnets kognitiva utveckling påverkas. 

Denna teori tillsammans med den sociokulturella traditionen anser vi inringar studiens 

fokus.  

3.1 Hannafords teori 

Inom Hannafordteorin ser man enligt Ericsson (2005) hela kroppen som ett verktyg 

för inlärning. Genom att barnet upplever något så byggs det neurologiska nätverk i 

hjärnan vilket i sin tur formar sättet att tänka. På så sätt skulle denna teori kunna 

förklaras genom att vi lär genom erfarenheter. Detta stärks i vad Hannaford (1997) 

menar med att inlärning, tanke och kreativitet inte bara sker via hjärnan utan genom 

hela kroppen. Rörelse kan ses som inlärningens innersta kärna genom att det aktiverar 

hela nervsystemet i kroppen. 

 

Ericsson (2005) skriver att ett centralt begrepp i Hannafordteorin är proprioception. 

Det är kroppens känsla av sig själv, det vill säga kroppsuppfattning. Detta kan ses som 

en av de viktigaste vägarna till kunskap då barn lär mycket med kroppen och kan 

kopplas ihop med det vestibulära systemet. Ericsson (2003) beskriver det vestibulära 

systemet som balanssinnet i örat. Balanssinnet är en viktig grundläggande färdighet 

som barn utvecklar i tidig ålder för att sedan utveckla vidare. 

 

Enligt Hannaford (1997) växer och mognar hjärnan hela tiden och ju tidigare hjärnan 

får stimulans desto effektivare blir hjärnan vid inlärning. Detta betyder att 

impulsöverföringen i det centrala nervsystemet går snabbare ju oftare det används 

(a.a). Aktiviteter som detta kan göras med är exempelvis koordinerade 

rörelseaktiviteter. Detta ökar produktionen av neurofiner vilket i sin tur ökar tillväxten 

av nervceller och nervförbindelser i hjärnan vilket leder till snabbare tankeverksamhet 

hos barnet (Ericsson 2005). Enligt Hannaford (1997) kan det genom att barnet får 

skapa sensoriska erfarenheter och upplevelser bildas mönster i hjärnan. Detta kan ske 

genom att kroppen förser hjärnan med information via syn, hörsel, smak, lukt, känsel 

samt alla kroppens muskler och organ. Ju fler sinnen som aktiveras desto mer 

aktiveras hjärnan och bygger upp ett nätverk (a.a). Muskelaktiviteter som kan vara 

nyttiga för barnet kan bland annat vara att korsa mittlinjen på kroppen (Ericsson 

2005).  

 

Hannaford (1997) varnar för att barn idag blir allt mer stillasittande framför tv och 

dator. I relation till detta skriver Ericsson (2005) att det blir det allt mindre tid till att 

röra sig och leka vilket då kommer ha inverkan på barns inlärning. Ericsson (2003) 

belyser att hjärnans utveckling behöver fysiskt och emotionellt engagemang. Fysisk 
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aktivitet håller ben, muskler, hjärta och lungor i form samt ökas blodtillförseln till 

hjärnan och med emotionellt engagemang menas det att finnas till som stöd för barnet.  

3.2 Sociokulturell teori 

Hwang och Nilsson (2011) beskriver Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet som att barn bygger upp kunskap kring omvärlden genom sina 

erfarenheter. Det finns en stark betoning på att barn ingår i ett socialt och kulturellt 

sammanhang vilket leder till att den kontext barnet infinner sig i påverkar möjligheter 

till skapande av kunskap. I detta perspektiv beskrivs leken som central del. I leken ges 

barn möjlighet att prova tankar och färdigheter samt att träna sin regeltillämpning, 

verklighetsuppfattning och sociala roller. Barn provar sig fram och upplevs därför mer 

mogna i leken än i verkligheten.  

 

Vygotskij betonar den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen 

innebär att vuxna ska ge stöd, råd och vägledning lite över den intellektuella nivå som 

barnet befinner sig på (Lundgren m.fl. 2014; Hwang & Nilsson 2011). Det beskrivs 

enligt Hwang och Nilsson (2011) att det ska finnas så kallade byggnadsställningar för 

barn i deras kunskapsutvecklande. Det handlar om att stödja och stötta barnet i sin 

utveckling. Vidare menar Lundgren m.fl. (2014) att genom den proximala 

utvecklingszonen har barnet alltid kunskaper och färdigheter nära till hands bara att de 

kan behöva stöd att nå och utveckla den. Zonen hänger samman med den ständigt 

pågående lärprocessen. Ett annat centralt begrepp i den sociokulturella traditionen är 

mediering. Detta begrepp handlar om att kunna använda olika redskap eller verktyg 

för att förstå och agera i sin omvärld. 
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4 Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer tidigare forskning presenteras. Det har varit 

problematiskt att hitta forskning kring de yngre förskolebarnen men vi anser att 

nedanstående forskning är relevant för studien.  

4.1 Vikten av att införa rörelseaktiviteter med yngre barn 

Krombholz (2012) gör en studie på yngre förskolebarn som visar skillnader på barns 

motoriska utveckling genom att låta dem utföra mer fysiska aktiviteter. Det visar sig i 

aktiviteterna att barn som är överviktiga och från socioekonomiskt utsatta familjer har 

svårare med grovmotoriska rörelser. Slutsatsen som forskaren drar är att detta är ett 

samhällsproblem vi alla kring barn måste ta ansvar för. Det gäller att se långsiktigt i 

arbetet med barns hälsa och livsstil och förstå att det är livsnödvändigt att få röra på 

sig för att vara frisk och må bra.  

4.2 Förskollärarens roll 

Archer och Siraj (2015) gör en studie för att visa samband mellan hjärnans utveckling 

och specifika rörelsemönster. De använder sig av kvantitativ och kvalitativ metod där 

de jämför olika former av data för att trovärdigheten ska öka. I sitt resultat presenterar 

Archer och Siraj att förskollärarna till en början var observatörer, det vill säga utanför 

leken, för att se så att barnen inte skadade sig. Efterhand deltog förskollärarna mer 

vilket ökade barns vilja att röra sig och blev mer aktiva i leken. Lärarna såg därmed 

snabbt en skillnad i barns beteenden. Förskolans rum upplevdes som lugnare och 

personalen njöt mer av sitt arbete genom att de var mer engagerade i barnens lek och 

att de hade större insikt i barnens utveckling genom mer aktivt deltagande. När 

förskollärarna var mer engagerande i barnens rörelselekar gjorde även det att barnens 

motorik förbättrades avsevärt. Det uppfattades även att barnens lärande och 

utveckling förbättrades. Slutsatsen som drogs handlade i stora drag om att de 

målinriktade insatserna som lärarna gjorde påverkade barns motorik. 

 

Hun Ping Cheung (2010) studerar hur kreativiteten kan stimuleras genom rörelse. 

Motorikträning var ett nytt område i Kinas läroplan och hon ville undersöka hur detta 

påverkade verksamheten och barnen. Metoden innefattar observationer med barn som 

är 5-6 år samt intervju med lärarna genom öppna frågor efter observationerna. 

Det resultat som Hung Ping Cheung presenterar visar att barn anses ha begränsade 

erfarenheter kring rörelse men att lärarna genom några få situationer som innefattar 

rörelse och motorikträning kan se små skillnader snabbt. Lärarna får förslag att ha 

regelbundna rörelseaktiviteter för att barn ska kunna utvecklas och kunna känna sig 

mer bekväma i sina kroppar samt öka sitt självförtroende. I lärarintervjuerna 

framkommer det att barnen först imiterar de vuxna i sina rörelser men att de under 

tidens gång vågar vara mer självständiga i aktiviteterna. De menar att barn visar stor 

fantasi och att de genom ökade rörelseaktiviteter lockar fram eget rörelsemönster allt 

mer självständigt. Lärarna i studien tycker sig inte ha tillräckligt med kompetens inom 
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ämnet eftersom det är nytt för dem men att barnens snabba utveckling överraskar 

dem. Slutsatsen som författaren kommer fram till är att lärarens roll är avgörande för 

barnens utveckling. 

 

I Liljekvists (2012) avhandling undersöker hon hur olika lokaler, i förskolor och 

skolor, påverkar undervisningen av hälsa och idrott genom observation och intervjuer 

med lärare. Resultatet visar att vissa lärare tycker det är svårt att göra adekvata 

rörelseaktiviteter för barn om det inte finns lokaler som bjuder in till det. Samtidigt 

menar andra lärare att man får göra det bästa av det man har. Det gäller enligt dem att 

tänka på vad som är rimligt och att man som lärare måste våga tänka utanför ramarna. 

Resultatet visar även att lärare ofta använder olika platser till att göra samma saker 

istället för att använda en yta till flera olika aktiviteter. Analysen som Liljekvist gör 

visar att det kan ifrågasättas att samhället inte bygger mer lokaler där fysiska 

aktiviteter kan appliceras. Om kommunerna hade satsat mer på detta hade de enligt 

henne investerat i människans hälsa men istället byggs det lekplatser där det ofta är 

oklart hur motoriken ska tränas samt lekhallar som alla familjer inte har råd att besöka 

(a.a). Att ta tillvara på de lokaler som finns är något som även Eriksson Bergström 

(2013) kommer fram till i sin avhandling om möjligheter och begränsningar i 

förskolans miljö. Hon kommer i sitt resultat fram till att förskollärarna måste kunna se 

och vara medvetna om möjligheterna i den pedagogiska miljön för att den ska vara 

trygg och locka barn till lek och fysisk aktivitet. 

4.3 Aktiviteter med positiva konsekvenser  

Digerfeldt (1990) gör en studie kring danslekens betydelse för barns motoriska 

rörelsemönster i förskolan. Den handlar om att barnets motoriska utveckling är början 

på en livslång process som börjar redan vid fosterstadiet. Barn behöver stimuleras och 

ges stöttning till fysisk aktivitet för att kunna utveckla sina motoriska färdigheter. 

Studien undersöker hur fysisk aktivitet sätter igång barns emotionella och sociala 

färdigheter vilket i sin tur kan leda till ökad prestationsförmåga och välbefinnande. 

Metoden som forskaren använder sig av är observationer som spelades in via video 

som sedan analyserades. Resultatet visar att alla barn är olika och det gäller för 

förskollärare att hitta aktiviteter som får alla barn att känna inspiration till fysisk 

aktivitet. Studiens resultat visar även att det är viktigt att barn inte känner 

prestationsångest inför de fysiska rörelserna. Det viktiga är inte att de fysiska 

rörelserna görs rätt utan att fokus ligger på att barn rör sig. Barns rörelsebehov måste 

ses i förskolan. Det går inte enligt Digerfeldt att argumentera för att barn får utlopp 

för sitt rörelsebehov genom fritidsaktiviteter eftersom alla barn inte har förutsättningar 

för detta. 

 

Innehållet i ämnet idrott och hälsa har Quennerstedt (2006) studerat i sin avhandling. 

Han fokuserar på äldre barn och ungdomar. Många exempel som ges handlar om att 

aktiviteterna ska vara roliga och att det ska finnas ett intresse hos barnen.   

Aktiviteterna ska sträva efter att skapa ett positivt förhållande till den egna kroppen 
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och lärarna ska helst undvika att ha motoriska övningar som innehåller 

tävlingsmoment. För att det ska skapa en mening med aktiviteterna krävs det enligt 

författaren att barn är aktivt deltagande i aktiviteterna vilket underlättar för barnen om 

det är meningsfulla aktiviteter. Rörelse ska enligt Quennerstedt handla om att ha roligt 

och må bra.   

4.4  Positiva effekter av ökad motorisk aktivitet  

Robinson (2010) gör en studie där det framkommer att de grundläggande motoriska 

färdigheterna är basen för utvecklandet andra avancerade rörelser. Detta delas in i två 

områden. Dels de grovmotoriska rörelserna såsom hoppa, springa och krypa, och dels 

att ha objektiv kontroll såsom att använda händerna och fötterna till exempel att 

kunna kasta, fånga och rulla olika objekt. I studien undersöks barns kompetens inom 

motorik eftersom den kan påverka deras självkänsla. Metoden som forskaren 

använder sig av är protokollförande av barns motoriska färdigheter genom att sätta 

deras färdigheter på en skala. Studien innefattar 119 barn runt fyra år. Likt denna 

studie kommer även Williams m.fl. (2009) fram till att det är viktigt att i barns 

utvecklingsperiod innefattar grundläggande rörelser eftersom de sedan kopplas ihop 

med andra rörelser och blir mer avancerade. De ovanstående forskarna menar att den 

motoriska utvecklingen har stor betydelse då barnet ofta växer, utvecklas och lär 

genom lek och fysiska aktiviteter. Robinsons (2010) resultat visar att planerade 

rörelseaktiviteter stimulerar barns motoriska utveckling mer än den fria leken. Därför 

är det viktigt att pedagoger ser vikten av att hitta lämpliga aktiviteter som utmanar alla 

barns kompetens. Hur pedagogerna förhåller sig mot barnen är avgörande, det är 

viktigt med feedback, uppmuntran och ledning på rätt nivå. 

   

Ilvonen och Sääkslahti (2014) identifierar faktorer som gynnar barns grundläggande 

motoriska utveckling. De gör en kvantitativ analys av data som samlades in via 

systematisk litteratursökning genom bland annat aktuell forskning och artiklar ur 

författarnas egna bibliotek. I resultatet identifierades det fyra faktorer som påverkar 

barns grundläggande motoriska utveckling. Den första av dessa fyra faktorer är 

individuella egenskaper som exempelvis kön och etnicitet. Den andra faktorn är 

utbildningsrelaterade program för att utveckla barns motorik vilket har positiv 

inverkan genom kroppslig aktivitet. Faktor nummer tre och fyra innefattar den kontext 

som barnet infinner sig i och har med den sociala och fysiska miljön att göra. Studien 

visar även att flickor har lättare för att utveckla sin finmotorik medan pojkar har 

lättare för att utveckla grovmotoriska färdigheter. 

 

Ericsson (2003) undersöker i sin studie om hur motorisk träning kan påverka barns 

motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Studien genomförs på en 

svensk skola med 251 barn i årskurs 1-3 där det var obligatoriskt schemalagda 

rörelseaktiviteter varje skoldag. I början av studien gjordes förtester för att få en 

uppfattning om barns aktuella kognitiva och motoriska nivå. Detta jämförs sedan med 

data som samlas in efter att barnen deltagit i de obligatoriska rörelseaktiviteterna. Alla 
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eleverna fick göra ett andra test för att skapa en bild av varje barns 

koncentrationsförmåga genom att lärare och vårdnadshavare gjorde en gemensam 

bedömning genom samtal med varandra. Studien använder observationer som metod. 

I resultatet bekräftades det att de elever som har en obligatorisk regelbunden träning 

får bättre resultat på prov. 
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5 Metod 

Här presenteras vilken metod vi valt att använda. Utifrån denna metod har vi beskrivit 

hur vi gått till väga samt vilken kritik det kan finnas mot denna metod. Avslutningsvis 

redovisas hur trovärdigheten i studien kan säkerhetsställas.   

5.1 Val av metod  

Studien har en kvalitativ utgångspunkt där semistrukturerade intervjuer har använts 

(se bilaga 1). Detta för att vi ville sträva efter ärliga svar från respondenten. Kvalitativ 

forskning innebär enligt Denscombe (2009) att det inte fokuseras på siffror utan 

istället eftersträvas en djupare förståelse genom en relativt öppen 

diskussion.  Denscombe menar att denna typ av intervju innebär just detta, att 

undersökaren ingriper så lite som möjligt genom att vara flexibel som lyssnare och 

endast sätta igång ämnet som respondenten kan berätta fritt kring (a.a). Anledningen 

till att studien var kvalitativ var för att vi vill få fördjupad förståelse kring några 

förskollärares syn på rörelseaktiviteter med yngre barn. 

 

Två förskollärare intervjuades individuellt före en systematisk observation av 

planerad rörelseaktivitet. Detta för att vi ville få syn på förskollärarnas nuvarande 

åsikt kring studiens område. Efter första intervjun höll förskollärarna i en planerad 

rörelseaktivitet där vi observerade och videofilmade situationen. Denscombe (2009) 

beskriver att systematisk observation ofta används för att studera interaktionen i olika 

miljöer. I systematisk observation strävas det efter att få en så objektiv bild av det 

material som samlats in som möjligt utan att observatörens personliga värderingar 

blandas in (a.a).  Den andra intervjun genomfördes efter observationen och var 

gemensam. Vi tittade tillsammans på videofilmen av rörelseaktiviteten och ställde 

öppna frågor för att skapa en reflektion. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. Båda intervjuerna innehöll öppna frågor för att vi som intervjuare ville 

gynna samtalets autenticitet.  

 

Studien kan ses som en metareflektion som skulle kunna utvecklas till en learning 

study.  Detta handlar om att verksamheten utgår från något man vill utveckla hos 

barn. Det finns en strävan efter att anpassa aktiviteten efter barns nivå och det kan 

genomföras under videoobservation (Marton 2005; Gustavsson & Wernberg 2006). I 

denna studie utgick förskollärarna från barns rörelsebehov anpassad efter deras 

motoriska nivå. Det är barnens lärande som står i fokus i aktiviteten. Materialet utgör 

sedan ett underlag för diskussion i arbetslaget där det reflekteras och planeras på nytt 

för att förbättra lärandemöjligheterna för barnen. För att studien ska utvecklats till en 

learning study skulle planeringen utvärderats och gjorts om en eller flera gånger för 

att utveckla aktiviten och barns lärande. Gustavsson Wernberg (2006) belyser att 

lärarnas förhållningssätt har stor betydelse i en learning study. Det är viktigt att det 

finns ett öppet förhållningssätt hos förskollärarna och att frågor ställs som sätter igång 
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barns tankeverksamhet. Barns funderingar och egna frågor arbetas det sedan vidare 

med.  

5.2 Urval  

Förskolan var särskilt utvald då vi ville undersöka hur de arbetar just på den förskolan 

med de yngre barnens motorik. Det fanns en tidigare vetskap om att förskolan inte 

använde sig av planerade rörelseaktiviteter med de yngre barnen. Både intervjuerna 

och observationen var i förskollärarnas och barnens naturliga miljö. Förskolan ligger i 

en stad i södra Sverige i ett mångkulturellt område. Även avdelningen på förskolan är 

särskild utvald då denna studie handlar om barn mellan 1-3 år. 

 

Förskollärarna som medverkade kommer här att kallas Anna och Kerstin. Anna har 

arbetat som förskollärare i tjugo år varav fem år på den utvalda förskolan. Kerstin har 

arbetat som förskollärare i fyra år varav två på förskolan där undersökningen ägde 

rum. Studien gjordes på en småbarnsavdelning där fem stycken barn i åldrarna 2-3,5 

år medverkade. Barnen var utvalda utav de deltagande förskollärarna.  

5.3 Genomförande    

Vi kontaktade förskolechefen för att få hennes tillstånd om att genomföra studien. 

Därefter fördes en kontakt via mail med förskollärare på avdelningen om det fanns ett 

intresse att delta. Vi bestämde sedan plats och tid. Blanketter skickades till 

vårdnadshavare och förskollärare. Syftet med vårdnadshavarnas blankett (se bilaga 3) 

var för att be om tillstånd till att filma deras barn och blanketten till förskollärarna (se 

bilaga 2) innehöll information om deras rättigheter kring studien. Förskollärarna 

uppmanades i samband med detta att planera en egen rörelseaktivitet som de skulle 

hålla i under undersökningen.  

 

Innan första intervjun fick vi godkännande från förskollärarna att spela in samtalet 

med syftet att sedan kunna analysera och diskutera resultatet. Efter intervjun höll 

förskollärarna i en planerad aktivitet där barnen fick träna sina motoriska färdigheter. 

Aktiviteten var planerad av förskollärarna och de utgick från den nivå de ansåg att 

barnen låg på i sin utveckling. Genomförandet av rörelseaktiviteterna observerades av 

oss båda studenter samt videofilmades. Det främsta syftet med att videofilma 

observationen var att dokumentera hur barnen reagerar på planerade rörelseaktiviteter 

för att sedan kunna analysera situationen tillsammans med förskollärarna. Etiska 

aspekter som vi tog hänsyn till presenteras nedan. 

5.4 Etik 

En undersökning måste vara öppen för allmänheten men samtidigt skydda deltagarnas 

identiteter. Hermerén (2011) tar upp olika etiska aspekter som finns för att skydda 

deltagare i all form av studier. Denna undersökning förhöll sig till dessa aspekter på 

följande sätt. Sekretessen betyder att uppgifter som kommer fram inte får användas 

hur som helst utan bara för denna studies ändamål. Det fanns en tystnadsplikt i 

undersökningsprocessen som här menas att personuppgifter skyddas för de 
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medverkandes skull (a.a). I studien har även inblandade rättighet till anonymitet vilket 

här visas genom att personer som är med har fiktiva namn och inte kan spåras vart de 

arbetar eller finns. Till sist måste hänsyn tas till konfidentialitet vilket betyder att 

obehöriga inte får ta del av de uppgifter som kommer fram. Utöver detta måste 

undersökningen förhålla sig till det Björkdahl Ordell (2007) skriver om informations- 

och samtyckeskravet. Dessa innebär att forskaren måste informera respondenten om 

vad syftet är med forskningen samt att den får själv bestämma om den vill vara med 

eller inte (a.a). Deltagare i studien blev informerade om detta genom ett skriftligt avtal 

(se bilaga 2) där det även synliggjordes vilka rättigheter de har till att avbryta sin 

medverkan när de vill.  

5.5 Metodkritik 

Under denna underrubrik redogörs kritiska aspekter i vår metod. Det vi tar upp är 

semistrukturerade intervjuer och videoinspelning under observationen. 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta handlar enligt 

Denscombe (2009) om att man som samtalsledare har en lista med ämnen att prata om 

eller utveckla idéer kring. Respondenten ges möjlighet att prata fritt kring ämnet 

vilket kan med fördel göras för att inte styra intervjun åt något håll. Denscombe 

skriver att risken med denna metod är att intervjun påverkas av hur väl intervjuaren 

och respondenten känner varandra. En annan nackdel med intervjuer är att det som 

sägs inte alltid stämmer överens med hur det verkligen går till. 

 

Kritik mot systematisk observation är att det vi ser och spelar in endast visar vad som 

händer, inte varför det händer. Det finns en risk att det inte blir en naturlig kontext 

med observatör och kamera på plats (Denscombe, 2009). Bäck och Halvarsson (1992) 

menar att det kan störa att det sitter personer och observerar och detta kan leda till att 

det blir validitetsfel då situationen kan bli konstlad.  

5.6 Tillförlitlighet och validitet  

Studiens validitet säkras genom att respondenterna kommer att få ta del av det 

insamlade materialet direkt efter att resultatet är sammanställt. Om de deltagande 

förskollärarna har invändningar har de möjlighet att ifrågasätta. Detta för att resultatet 

inte ska vara påhittat eller feltolkat. Allwood och Eriksson (2010) menar att begreppet 

validitet handlar om att resultatet ska vara trovärdigt och tillförlitligt (a.a). Materialet 

analyserades och tolkades av två personer vilket även stärkte studiens trovärdighet då 

det blev mindre risk att resultatet värderas. Bäck och Halvarsson (1992) skriver om 

tillförlitligheten i källor som valts till undersökningen. De menar att det är viktigt att 

källorna bearbetas och kritiskt granskas. I vår studie har vi använt oss av både 

förstahandskällor och andrahandskällor.  
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6 Resultat 

Det sammanställda resultatet presenteras här i en sammanhängande text. För att göra 

redovisningen så tydlig som möjligt presenteras först intervjun som genomfördes 

innan observationen. Efter det presenteras vad som framkom i intervjun efter 

aktiviteten i förhållande till det inspelade materialet kring observationen. 

Förskollärarna kommer som nämndes tidigare att benämnas som Anna och Kerstin. 

6.1 Intervju innan aktivitet 

Resultatet nedan är utifrån intervjuer som genomfördes individuellt med Anna och 

Kerstin. 

6.1.1 Förskollärarnas syn på motorik 

Både Anna och Kerstin anser att det är viktigt att barn får träna sin motorik. 

Förskollärarna har enligt dem en viktig roll i att skapa möjligheter för barnen att 

utveckla och träna sina motoriska färdigheter. Anna menar att många barn idag blir 

skjutsade i vagnar och burna, vilket leder till att barn inte får den motoriska stimulans 

som de behöver och hon tycker att barn behöver få en varierad vardag. Kerstin uttalar 

sig om att motorik kan ses som grundläggande och en förutsättning för barns 

utveckling och säger; “asså att det är viktigt och sen… asså det är ju lite förutsättning 

för att kunna leka o va med i aktiviteter som vi har här på förskolan så utan motorisk 

förmåga så faller ju lite alltihopa” 

 

Kerstin berättar att det just nu inte finns något barn som är i behov av särskilt stöd på 

grund av fysiskt funktionshinder men att hon har sett och arbetat med motoriskt svaga 

barn på en tidigare arbetsplats. Där fanns ett barn som enligt henne var väldigt stelt 

och blev ofta buret. Arbetslaget såg då att barnets gång och balans påverkades 

negativt och de tog ett beslut att de skulle arbeta effektivt med detta. Barngruppen 

gick till en plats där det var kuperad mark, flera gånger i veckan, och lät barnet aktivt 

röra sig fritt och träna på sin motorik. Efter två månader såg de positiva förändringar 

då barnet hade utvecklat och förbättrat sin motorik avsevärt. Kerstin menar att det var 

inspirerande att följa barnets utveckling. 

 

Både Kerstin och Anna berättar att det är viktigt att se alla barns behov eftersom barn 

är på olika nivåer i utvecklingen. Alla barn ska få den utmaning och stimulans som 

behövs. Anna belyser att det är viktigt att stötta de barn med motoriska brister och 

stimulera dessa barn lite extra. Detta talar även Kerstin om då hon menar att det borde 

finnas planerade rörelseaktiviteter på förskolan efter barns förutsättningar. 

6.1.2 Genomförande 

För tillfället finns det enligt förskollärarna ingen särskild planerad rörelseaktivitet på 

förskolan. De aktiviteter som barnen får träna sina motoriska färdigheter i är spontana 

och oreflekterade av förskollärarna. Kerstin pratar om att hon skulle kunna berätta hur 
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de på flera sätt arbetar med barns motorik men att det inte finns något belägg för vad 

hon säger eftersom det brister i deras dokumentation kring barns motorik. 

 

Ja vi är ute på gården och leker…fast att vi är ute på gården och leker och 

antar jag någonstans i mitt huvud att barnen utvecklar sin motorik. Men jag 

har ju inte tagit fasta på vad motorik är, att vad gör de när de är ute, vad 

leker de för någonting? Att de hoppar kanske de kör motorcykel ehh, men 

vad är det för slags motorik, det är ingen medvetenhet hos oss… 

 

Kerstin menar att om de som förskollärare inte vet vad barnen gör och utvecklar blir 

det även svårt för dem att kunna planera aktiviteter som passar barnens nivå. Kerstin 

talar om att det inte är så hon vill arbeta utan hon vill sträva efter att dokumentera och 

planera medveten rörelseträning med barnen. Personalen på avdelningen använder sig 

idag istället av gården, en närliggande backe samt cd-skivor med färdiga program som 

ibland används på samlingar. Anna nämner flera gånger under intervjun att 

motorikens grundformer är viktiga i barnens rörelseträning. Nedan presenteras olika 

hinder och möjligheter som förskollärarna talar om. 

6.1.3 Hinder med planerade rörelseaktiviteter 

Kerstin menar att den största anledningen till att det idag inte finns några planerade 

rörelseaktiviteter är att det i arbetslaget finns delade meningar om hur de ska gå till 

väga och hur de ser på området. Hon säger sig vara emot cd-skivorna med färdiga 

rörelseprogram som ofta används, eftersom det genom dem inte sätts tillräckligt med 

förväntningar på barnen. Hon menar att de som förskollärare kan göra mycket mer än 

vad cd-skivorna erbjuder och säger; “I skivan då säger de allting vad man ska göra... 

sätt tummen i ditt öra… ja menar inte... jag är bara kritisk till de här cd-skivorna det 

finns så mycket mer man kan göra som pedagog” 

 

Även Anna nämner att det kan vara svårt i genomförandet av aktiviteter om de som 

kollegor inte är samspelta och tänker lika kring området. 

 

Anna nämner att det i nuläget inte finns några planerade rörelseaktiviteter eftersom 

det är ett annat arbetssätt mot vad det var förr. Då användes det musik och rörelse 

nästintill dagligen i samlingen men att det nu inte fungerar så. Hon menar att det är 

mycket som ska göras och att vissa saker då prioriteras bort. Anna har erfarenhet av 

att tidigare arrangera rörelseaktivitet dagligen men att det inte är genomförbart i 

nuläget. Hon säger att det kanske borde vara mer planerade rörelseaktiviteter eftersom 

att barnen behöver röra på sig och att de tycker det är roligt. På vad som är skillnad 

med att planera rörelseaktiviteter för små barn nämner Anna att det kan vara enklare 

med äldre barn för att de kan fantisera mera och leva sig in i rörelselekarna på ett 

annat sätt. Hon säger att det är samma grundformer som tränas men aktiviteterna 

måste göras på ett enklare sätt med de yngre barnen;  
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Det är väl kanske att lekarna får göras lite enklare, de ska förstå dem i så fall 

och lite enklare men de är ju ändå så att säga samma grundformer, så de 

är… har man de lite större kan man ju förvandla det till en djungel och de 

lever sig ju in på ett annat sätt så där man kan ju locka de stora på det sättet 

men… de behövs ju inte eller de blir ju kanske inte att man gör på det sättet 

med de yngsta… mer än att man visar och presenterar… 

6.1.4 Möjligheter med planerade rörelseaktiviteter 

Kerstin menar att förskolan har stora möjligheter miljömässigt att kunna stimulera 

barnens motoriska utveckling. Hon anser att förskolan har ganska bra gård och backar 

i närheten som kan utnyttjas samt tillgång till gymnastiksal en gång i veckan 

(tillsammans med den andra avdelningen med äldre barn). Kerstin önskar att det hade 

funnits en närliggande skog men att de får använda det som finns att tillgå. 

Anna påpekar även att det finns många möjligheter att röra på sig naturligt och att 

barnen tar alla tillfällen som finns. Hon menar att små barn har en naturlig 

rörelseglädje. Även Anna nämner att förskolan har tillgång till gymnastiksal en gång i 

veckan men att denna prioriteras till de äldre barnen på förskolan; ”Men vi, det är ju 

sällan som vi går till gymnastiksalen här… ehh det blir ju mer de äldre barnen som 

har fått möjlighet att använda den.” 

 

En möjlighet att stimulera alla barns motoriska utveckling är enligt Kerstin att nå 

barnens vårdnadshavare. Hon berättar att det inte går att ge direkta råd i den dagliga 

kontakten i tamburen kring hur vårdnadshavare ska vara med sina barn och det är inte 

hennes roll som förskollärarna att fostra vårdnadshavarna. Däremot kan hon tänka sig 

att belysa detta på föräldramöten. Där kan betydelsen av motorisk träning belysas lite 

extra genom exempelvis en bok som tar upp motorikens betydelse genom medicinska 

och utvecklingsmässiga skäl. 

 

Både Kerstin och Anna är överens om att barnen tycker det är roligt med motoriska 

aktiviteter. Anna säger att de är väldigt tacksamt och att barnen snabbt tar efter 

rörelser.  Kerstin menar att hon vill kunna planera aktiviteter som barnen tycker är 

roliga och att det skulle gå att göra genom att prova sig fram genom olika aktiviteter, 

utskrivna bilder eller barnens egna uppfattningar för de som kan använda ett verbalt 

språk. 

6.2 Intervju efter aktivitet 

Denna intervju var en parintervju och startade med att vi tillsammans med 

förskollärarna tittade på det material som spelades in under observationen av 

rörelseaktiviteten. Aktiviteten pågick i cirka 45 minuter och bestod bland annat av 

rörelser från cd-skiva, “kom alla mina barn” och en rörelsebana som innehöll klättra, 

rulla, krypa, hoppa samt balansgång. Aktiviteten avslutades med avslappning. 

6.2.1 Upplevelser av filmen 

När filmen spelas upp för förskollärarna så kommenterar Anna filmen. Hon nämner 
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att mycket tid går åt att fånga in barn och att få med alla i aktiviteten. Hon 

kommenterar att banan var organiserad på ett visst till en början men att barnen sen 

började flytta på den. Hon ser även att ett av barnen behöver lite mer hjälp och 

reflekterar över att han kanske eventuellt kan ha svårt med sin passgång. Anna 

kommenterar även att barnen verkar tycka det bara är kul att springa och att deras 

energi verkar vara obegränsad. Kerstin påpekar att salen tilltalar barnen att springa 

och att alla barn är delaktiga på sitt sätt. På frågan om vad de tänker på när de ser 

filmen berättar Kerstin att hon upplever det som mer rörigt när de var i 

gymnastiksalen än vad filmen nu visar. Anna håller med och säger att hon ser mycket 

rörelseglädje när de får träna sina grundformer. Kerstin påpekar att det syns på filmen 

att barnen är jätteduktiga och att hela upplevelsen gick bättre än förväntat. 

 

Anna: Mycket rörelseglädje och de får träna många utav grundformerna. 

Kerstin: Det var inte så rörigt som jag uppfattade det. 

Anna: Nee lite så faktiskt också. 

Kerstin: Känns mer rörigt när man är där men nu när man ser det såhär så 

var de jätteduktiga. 

 

 

När förskollärarna pratar om hur de upplever att barnen reagerar på de planerade 

rörelseaktiviteterna säger Anna att mycket av det handlar om att fånga in barnen och 

få dem delaktiga. Samtidigt menar hon att de inte har så mycket erfarenheter av denna 

form av aktivitet och därmed inte kan veta vad som förväntas av dem. Anna berättar 

om ett barn som tidigare varit lite reserverad i situationer som dessa men att hon ser 

stora framsteg hos barnet på filmen. 

6.2.2 Fortsatt arbete 

I frågan om hur denna undersökning kommer påverka deras fortsatta arbete pratar 

Kerstin om att hon kommer se barnen motorik i gruppen på ett annat, gällande att ge 

barnen utmaningar. Anna menar att hon vill försöka få in motoriken oftare för att det 

är viktigt och nyttigt. I samtal om vad de tror barnen tycker var mest roligt pratar 

Kerstin om att de antagligen uppskattar rutschkanan mest för att det händer något när 

barnen kommer upp en bit ovanför marken. Anna kan inte säga att något var roligare 

än något annat utan att det mesta var roligt för barnen i den stunden varje aktivitet 

genomfördes. 
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7 Analys 

Analys av resultatet kommer att ske under följande rubriker. Under rubriken 

förskollärarnas syn sker en analys kring förskollärarnas allmänna syn på yngre barns 

motorik. Andra rubriken analyserar genomförandet av motorisk aktivitet och hur 

avdelningen i nuläget arbetar samt hur de skulle kunna arbeta med motorisk träning.  

 

7.1 Förskollärarnas syn 

Resultatet i det stora hela visar tydligt att båda förskollärarna tycker det är viktigt med 

motorisk träning för yngre förskolebarn men att det ändå inte finns några planerade 

aktiviteter kring detta i nuläget. Orsakerna de nämner handlar om alltifrån att det inte 

fungerar praktiskt till att arbetslaget inte har samma syn på hur det ska gå till. Det är 

tydligt att förskollärarna uppfattar att barnen tycker det är roligt att aktivt röra på sig.  

 

Det framkommer att båda förskollärarna ser motorik som en förutsättning för att 

kunna leka och att utan motoriska färdigheter är det mycket annat som faller. Detta 

kan ses samstämt med vad författare menar med att barn hämmas i leken på grund av 

sina motoriska brister. Barn kan bli utestängda ur leken eller känna osäkerhet kring att 

vara med (Parlenvi & Sohlman 1984; Piek 2008; Grindberg & Langlo 2000). 

Osäkerheten som kan uppstå vid deltagande i lek kan bero på dåligt självförtroende, 

vilket kan motverkas om barnet får träna sina motoriska färdigheter (Duesund 1996). 

 

En av de intervjuade förskollärarna berättar att hon har erfarenhet kring att arrangera 

planerad fysisk aktivitet regelbundet men att det trots det ändå prioriteras bort i 

nuläget. Motiveringen är att det inte går ihop med det arbetssätt de använder sig av 

vilket kan tolkas som att det finns en förståelse kring området men prioriteras bort för 

att ge plats för andra aktiviteter som anses vara viktigare.   

 

Förskollärarna pratar om hur deras roll påverkar barnens motoriska utveckling och att 

det är deras uppgift att stimulera och ge barn utmaningar. Resultatet visar att 

förskollärarna är medvetna om att det är viktigt med barns motoriska träning och att 

denna medvetenhet är viktig eftersom barn idag är mer stillasittande hemma 

(Hannaford 1997). Detta kan kopplas till att förskolan får en större roll i att stimulera 

barns motoriska utveckling. I dag finns det ökat ansvar hos förskolan kring att 

stimulera barn fysiskt eftersom många barn spenderar den största delen av sin vakna 

tid på förskolan (Ericsson 2005; Dessen 1990). Detta är inget som uttalas direkt i 

intervjuerna men i vår analys av svaren finns en underliggande medvetenhet kring 

detta genom exempelvis uttalanden om att barn idag blir mer burna och skjutsade i 

vagn än vad de får träna sin egna motoriska förmåga. Detta stöds i vad Hannaford 

(1997) menar med att barn idag blir allt mer stillasittande och att det kan hämma deras 

rörelseförmåga.  
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En av förskollärarna ger ett exempel där det blir uppenbart att hon tycker att det inte 

behövs mycket för att göra stora framsteg med barns motorik. Att ge barn 

regelbunden stimulans med enkla medel kan enligt förskolläraren göra stora 

förändringar och hon berättar att barnets balans bland annat förbättrades avsevärt bara 

genom att barnet självständigt fick röra sig på utmanande platser. Detta kan kopplas 

till Hannafordteorin då det beskrivs hur just balans kan ses som en grundläggande 

färdighet för barn i tidig ålder för att bygga upp en stabil motorik. Det hör enligt 

teorin ihop med att få träna sin proprioception, en egen kroppsuppfattning, genom att 

själv få stimulans och utmaningar till att utvecklas.  

7.2 Genomförande av motorisk aktivitet 

Förskollärarna talar om hur de idag arbetar med motoriska aktiviteter på förskolan. 

Det går tydligt att se i resultatet att det enligt förskollärarna finns förutsättningar för 

detta bland annat genom att de har tillgång till gymnastiksal om de vill, det finns 

närliggande backar och terrängmark att röra sig på samt att de använder sig av gården.  

Resultatet visar att förskollärarnas arbete med barns motorik är spontant och sker 

genom vardaglig aktivitet. Om arbetet med motorik endast genomförs såhär motsäger 

förskolans verklighet vad som framkom i Robinsons (2010) forskning med att 

planerad rörelseaktivitet gynnar barns motoriska utveckling mer än spontana 

övningar. Det vi kan se tydligt är att personalen på förskolan tar till vara på det som 

miljön erbjuder vilket är stämmer överens med vad Liljekvist (2012) menar i sin 

avhandling att lärare måste våga tänka utanför ramarna. Att det ofta finns bestämda 

aktiviteter för vad som ska utföras på särskilda platser men att dessa måste kunna 

användas för det behovet som finns i den barngrupp man arbetar med (a.a). En av de 

intervjuade poängterar att det fungerar såhär men att hon inte räknar det som 

motorikutveckling eftersom de inte för någon dokumentation kring det. Enligt Archer 

och Siraj (2015) kan barnens utveckling följas genom att förskollärare är aktiva i 

barns lek eftersom det då synliggörs vart de ligger i sin utveckling. Det blir ändå 

tydligt att de undermedvetet arbetar med barnens rörelse men att det inte handlar om 

en planerad aktivitet som denna studie handlar om.  

 

Under reflektionen kring videofilmen kommenterar en av förskollärarna att banan till 

en början såg fin ut men att den sedan flyttades av barnen. Banan är till och uppbyggd 

för att barnen ska göra något visst genomtänkt och därmed ska barnen hålla sig till 

det.  Detta, i samstämdhet med den del i den sociokulturella teorin som handlar om 

barns initiativ till att förändra, skulle kunna ses som att de utforskar och provar nya 

tankar och erfarenheter genom att flytta banan. Barnen visar intresse för att använda 

materialen till annat än vad som var tänkt vilket kan kopplas ihop med det centrala 

begreppet mediering. Barnen utmanar sig själva genom att prova nya saker. Genom 

att stoppa barnen skulle deras kognitiva och spontana tänkande kunna hämmas. Detta 

stärks i vad Mellberg (2000) skriver om att förskollärare måste vara inspirationskälla, 

ge stöd och trygghet för att barn ska vilja och våga testa nya utmaningar. Barn 

undviker nya utmaningar om de inte känner trygghet och stöd.  
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Ytterligare analys kring att planera aktivitet utifrån barnens nivå kan göras genom den 

ena förskollärarens strävan efter just detta. I intervjun med henne framkommer det att 

om hon själv skulle genomföra detta hade hon först sett vart barnet ligger i sin 

utveckling för att sedan kunna planera utmaningar utifrån detta. Vi tolkar att det är 

just detta som den proximala utvecklingszonen handlar om, att skapa förutsättningar 

för barnet att utvecklas i sin egen takt. Detta kan kopplas till vad Drost m.fl (2014) 

menar då det belyses att aktiviteter som görs med barn måste anpassas så att alla barns 

olika behov utmanas.  

 

Tidigare nämndes det att en av orsakerna till att det i nuläget inte finns planerade 

rörelseaktivitet på förskolan är att arbetslaget inte tänker lika kring området, detta 

kommer här analyseras djupare. Olsson (1997) påpekar vikten av ett samarbete mellan 

förskollärare för att förebygga ohälsa. Att samarbete saknas kring området blir 

uppenbart i intervjuerna. Ena förskolläraren talar om barns motorik som naturlig och 

att röra sig fritt är viktigt, samtidigt som den andra förskolläraren inte anser att 

motorikträning är medveten så länge det inte finns underlag i form av dokumentation 

kring det. Hon menar att ifall förskollärare inte synliggör barns utvecklingsprocess 

genom dokumentation blir det svårt att aktivt arbeta med att utmana barnen eftersom 

det inte finns medvetenhet kring hur varje barn behöver utmanas och stimuleras. Här 

kan vi se ett tydligt hinder i arbetslagets sätt att arbeta då det i nuläget inte förs öppen 

dialog kring olika läroområden som förskolan ska arbeta med.  Inget område är 

viktigare än något annat men vi ser att det i nuläget inte finns en diskussion om att 

föra arbetet vidare utan att de är fast i gamla mönster. Dokumentationen är viktig 

kring området då det synliggörs mycket. Det är uppenbart att mycket synliggörs för 

förskollärarna när vi tillsammans tittar på den korta inspelade observationsvideon av 

rörelseaktiviteterna. När vi går igenom den reflekterar den ena förskolläraren över att 

ett barn behöver mer hjälp vid ett tillfälle och att det blir extra tydligt när det finns en 

dokumentation på det.  

 

En av förskollärarna belyser den medicinska aspekten av fysisk aktivitet. Hon menar 

att det är viktigt att få med vårdnadshavare i arbetet med barns motoriska utveckling. 

Hon nämner att ett sätt att nå vårdnadshavarna är att nämna den medicinska och 

utvecklingshämmande aspekten kring barns fysiska inaktivitet för vårdnadshavarna. 

Ericsson (2005) beskriver exempel på medicinsk aspekt som är ohälsa, ökad risk för 

sjukdomar, och sämre immunförsvar.   

 

Kring frågan på hur förskollärarna upplever att hålla i en planerad rörelseaktivitet är 

de båda positivt överraskade över hur bra det gick för barnen. De upplever 

verkligheten som mer rörig än vad filmen visar. En av förskollärarna nämner att hon 

vill införa mer motorisk träning eftersom det är viktigt och nyttigt. Enligt 

förskollärarna fick den en uppfattning om att genomförandet av rörelseaktivitet inte 

behöver vara allt för avancerat. Att det inte krävs så mycket för att det ska vara roligt 
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och lärorikt för barnen samt att om de får mer erfarenhet av att exempelvis vara i en 

gymnastiksal så kommer barn förstå mer vad som förväntas av dem. Detta kan tolkas 

ur vad en av förskollärarna berättade om att det var ett barn som varit tillbakadragen 

tidigare i liknande situationer men att barnet nu var mer engagerad i aktiviteten.  

 

Vår slutliga tolkning av resultatet är att det tydligt visar att förskollärarna har 

erfarenhet, vilja och förutsättningar för att genomföra planerade rörelseaktiviteter som 

främjar barns motorik. Det finns erfarenhet av att hålla i planerade rörelseaktiviteter, 

vilja och förståelse kring motorikens betydelse samt förutsättningar miljömässigt, men 

att det trots detta i nuläget inte finns på förskolan för de yngre förskolebarnen. 
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8 Diskussion  

Här kommer vår metod och det resultat vi fått fram att diskuteras.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt resultat inte hade blivit detsamma om vi valt en annan metod. Genom 

att ha intervjuer kunde vi ställa följdfrågor och fråga om vi förstått dem rätt samt få 

reda på deras ändrade uppfattningar i intervjun efter den planerade aktiviteten. Vi 

anser även att det var bra att vi filmade vår observation då detta utgjorde en bra grund 

för förskollärarnas reflektioner kring aktiviteten de hade planerat. 

 

Vi valde strukturerad intervju som en del av metoden för att vi ville sträva efter att 

förstå förskollärarnas tankar på djupet. Det fördes diskussioner kring hur det skulle gå 

till, om de skulle vara i par eller individuella. Vi valde att genomföra den första 

intervjun individuellt för att förskollärarna skulle kunna prata fritt och utifrån hur de 

själva uppfattade området. Den andra intervjun var i par för att de skulle ha möjlighet 

att stötta varandra i reflektion kring dokumentationen. Resultatet av detta blev att 

första intervjun kändes mer uttömmande och grundlig än den andra och därför 

upplever vi i efterhand att det varit bättre om vi haft individuella intervjuer även i den 

andra intervjun. 

 

För att undersökningen skulle bli mer trovärdig och autentisk hade vi kunnat använda 

oss av fler förskolor. Att göra en undersökning på endast en förskola och bara två 

förskollärares syn på området säger inte mycket om hur förskolor i stort arbetar med 

yngre barns rörelseförmåga och motorik. Ytterligare en kritisk aspekt med metoden 

kan vara att själva undersökningen endast varade en förmiddag. För att få ut maximalt 

av metoden kunde trovärdigheten stärkts om aktiviteten varade under en längre tid. 

Förskollärare, och även vi studenter, hade kunnat ha mer tid att reflektera och tänka 

på vad som utspelade sig samt föra ännu djupare diskussioner kring ämnet. Samtidigt 

valde vi att göra en ansats till learning study vilket handlar om att gå djupare och i 

flera steg. 

 

Under första intervjun upplevdes förskollärarna lite nervösa och osäkra. Detta kan 

bero på att de inte var vana vid att bli inspelade och att det fanns en oro för att de 

skulle säga “fel” saker. För att underlätta denna nervositet hade vi kunnat skicka ut 

alla frågor innan undersökningen. Förskollärarna hade nu endast fått studiens 

huvudsakliga frågeställningar. Om förskollärarna hade fått alla frågor hade detta 

kunnat medföra att de kunnat förbereda sig innan. Samtidigt diskuterades det innan 

undersökningen att vi eventuellt inte hade fått ärliga svar om vi gjort detta, utan svar 

som kunde anses vara de vi önskade få höra.  

 

Innan vi skulle genomföra undersökningen fördes kontakt med förskolan via e-mail. I 

efterhand anser vi att det vore bättre att haft ett verbalt samtal med de deltagande 
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förskollärarna för att göra undersökningens delar så tydliga som möjligt. Vårt upplägg 

med två intervjuer, en innan och en efter videofilm av aktivitet, anser vi var bra 

eftersom vi kunde gå in mer på djupet. Förskollärarna var tydliga med att det 

synliggjordes mer på filmen än vad de trott och de fick andra tankar kring hur 

rörelseaktiviteterna gick.  

 

Förstahandskällor anser vi vara tillförlitliga och används till största delen i avsnittet 

tidigare forskning, där forskaren är författare och där med är en direkt källa utan att 

någon annan tolkat och skrivit om. Andrahandskällor är när det är andra människor 

som tolkat forskning och sedan själva skrivit om det. Dessa källor har används till 

största delen i bakgrundsavsnittet då vi ansåg att det gav oss en helhet kring ämnet.  

Det finns ett allmängiltigt intresse i studien då arbetet kan vara intressant för 

verksamma förskollärare, förskolechefer och även vårdnadshavare.   

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras under rubriker som är tagna ur våra 

frågeställningar. Detta för att tydliggöra vad förskollärarna har gett oss svar på, det vi 

undersökte samt hur vi resonerar kring resultatet.  

8.2.1 Förutsättningar för att utveckla motorik  

I intervjuerna var det imponerande hur förskollärarna pratade om motorik och det 

finns en medvetenhet kring vad motorik är och dess betydelse. Detta anser vi är en bra 

förutsättning för att arbeta med motorik i den dagliga verksamheten. Trots denna 

medvetenhet finns det på vår undersökningsförskola inga planerade rörelseaktiviteter 

med de yngre barnen. Istället använder de sig mycket av spontan utomhusaktivitet 

som inte är dokumenterad. Vi blir kritiska till denna aspekt då vi ser att förskollärarna 

missar en stor del av barnens utveckling när deras motorikutveckling inte följs upp. Vi 

undrar varför det inte finns en diskussion emellan olika uppfattningar i arbetslaget och 

vad detta kan bero på? Det är förvånande att det finns en kunskap och att man tycker 

det är viktigt, men att det ändå prioriteras bort. Vi är medvetna om att inget 

läroområde är viktigare än andra men när det finns positiva erfarenheter och kunskap 

kring motorik blir det svårt att förstå att det prioriteras bort.  

 

Eftersom det inte finns någon planerad rörelseaktivitet från förskollärarna talas det 

istället om hur de skulle kunna ge förutsättningar för barnen att utveckla sin motorik. 

Det framkom att det idag finns bra miljömässiga förutsättningar. Det som vi tycker är 

intressant är hur förskolan har tillgång till en gymnastiksal men att denna ändå 

används av de äldre förskolebarnen. Vad är det som gör att det anses att det är 

viktigare att de äldre barnen får använda gymnastiksalen och inte de yngre barnen? Vi 

ställer oss frågan om det hade fungerat att ha gymnastiksalen varannan vecka då att 

det är lika viktigt med medveten rörelseträning med små barn som med de äldre. 

Samtidigt kan det här föras en diskussion i relation till Liljekvist (2012) menar att 

lärare bör ta tillvara på de ytorna som finns och göra det bästa av det. Vi tolkar detta 

som att även om förskolan inte alltid har tillgång gymnastiksalen kan fria ytor på 
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förskolan användas till mindre planerade rörelseaktiviteter.  

 

En förutsättning som en förskollärare nämnde för att nå alla barn som vi räknat med 

före undersökningen handlar om att inkludera vårdnadshavarna. Det var imponerande 

att höra hur det fanns en strävan efter att skapa en medvetenhet hos vårdnadshavarna 

eftersom det ska ske ett samarbete mellan hem och förskola. Dels att det finns en vilja 

kring att man behöver göra dem medvetna och dels att det finns en kunskap om hur 

man ska gå tillväga. Vi håller med respondenterna och tänker att om det finns ett 

samarbete mellan förskola och hem kan det skapa bra förutsättningar för barnets 

motoriska utveckling.  

8.2.2 Yngre barns agerande på planerad aktivitet 

Förskollärarnas uppfattning i stort kring hur barn reagerar på planerad rörelseaktivitet 

handlar om att barnen tycker det är roligt och tas tacksamt emot av dem. Det som då 

förvånande oss är att respondenterna är medvetna kring vikten av barns motoriska 

utveckling men det görs inget för att medvetet komplettera detta i verksamheten. En 

av förskollärarna menar att det är bra att använda sig utav cd-skivor med färdiga 

rörelseprogram medan den andra förskolläraren är emot dessa cd-skivor med 

motivering att skivorna inte utmanar barnen tillräckligt. Vi ställer oss här frågan 

varför det inte förs en diskussion i arbetslaget kring hur arbetet kan göras på annat sätt 

och om cd-skivorna inte är bättre än inget alls. För finns det inte utrymme att ha 

planerad rörelseaktivitet i verksamheten så anser vi att det är ett smidigt sätt att få 

barnen att röra på sig.  

 

I tidigare forskning kan vi läsa att det finns ett starkt samband mellan barns motorik 

och fysiska samt psykiska hälsa. Det är spännande att det reflekterades kring det i 

resultatet och vi tolkar det som att yngre barns agerande på planerade 

rörelseaktiviteter kan påverkas genom att införa medveten motorikträning i de yngre 

åldrarna på förskolan. Förskolläraren tog upp ett konkret exempel som gjorde det 

tydligt att förstå att barns motorik han hämma barn i olika situationer. Quennerstedt 

(2006) menar att aktiviteter som barnen erbjuds bör innefatta att skapa ett förhållande 

till den egna kroppen. Detta kan diskuteras i relation med vad förskolläraren 

berättade. Att höra om hur ett barns uppfattning kring att gå ut och leka ändrades 

genom medveten träning efter endast två månader var imponerande.  
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9 Slutsats 

Vår slutsats är att förskollärarna har kunskaper om motrikens betydelse, erfarenhet av 

planerade rörelseaktiviteter samt en vilja att skapa planerade rörelseaktiviteter 

inomhus. Trots detta finns det i nuläget inget av detta på förskolan. Det är intressant 

att höra förskollärarnas ändrade uppfattning kring planerad rörelseaktivitet som 

framkom efter bara en genomförd och dokumenterad aktivitet. Vi visste inte från 

början ifall våra samtal kring videofilmen skulle användas för att förbättra 

lärandemöjligheter i aktiviteten. Intervjun avslutades med att fråga om vår 

undersökning gett inspiration till fortsatt arbete med planerade rörelseaktiviteter med 

yngre barn och svaret var positivt. Båda förskollärarna ville få in mer planerade 

rörelseaktiviteter i verksamheten.  

 

Vår studie är en metareflektion som kan ses som en ansats till en learning study. Vi 

vet inte om detta kommer påverka i längden men hade varit spännande att ta reda på i 

en uppföljande undersökning senare. Om detta är något som förskollärarna väljer att 

arbeta vidare med på liknande sätt kommer studien kunna ses som en learning study.  
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Bilaga 1 

Frågeguide 

 

 Hur beskriver förskollärare att de idag skapar förutsättningar för att 

utveckla yngre barns motorik genom planerade rörelseaktiviteter?  

1. Berätta om hur du ser på yngre barns motoriska utveckling. 

2. Vad har du som förskollärare för roll i den motoriska utvecklingen? 

3. Berätta om hur ni idag arbetar för att stimulera yngre barns motoriska 

utveckling genom planerade aktiviteter. 

 Hur reflekterar förskollärare kring över hur yngre barn agerar på 

planerade rörelseaktiviteter? 

1. Berätta hur du upplever att de yngre barnen reagerar på ert arbetssätt kring 

motorisk utveckling. 

2. Hur diskuterar ni när ni planerar rörelseaktiviteter för de yngre barnen? 

3. Vad anser du vara svårt/lätt i planerandet av rörelseaktiviter med små barn? 

(nå alla barn) 

 

Samtal efter observation 

1. Vad tänker du när du ser filmen?  

2. Hur upplevde du att barnen reagerade på aktiviteterna? 

3. Hur kan dina upplevelser utifrån denna undersökning påverka ert fortsatta 

arbete med att stimulera yngre barns motoriska utveckling? 

4. Vad gjorde dig förvånad? 

5. Var det något som hände som du inte tänkt på? 
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Bilaga 2 

Deltagande i studie kring yngre barns motoriska utveckling 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring yngre barns 

motoriska utveckling. Undersökningen kan visa på hur fysiska aktiviteter kan 

stimulera barns motorik genom planerade rörelseaktiviteter inomhus på en förskola i 

södra Sverige. 

För att skydda er identitetet i undersökningen kommer vi förhålla oss till följande 

etiska aspekter: 

 Sekretess: Information som kommer fram i undersökningen kommer endast 

användas i studiens resultat och till diskussioner kring ämnet.  

 Tystnadsplikt: Personuppgifter kommer skyddas genom att namn och 

uppgifter kring förskolan kommer figureras. 

 Konfidentialitet: personer som inte är behöriga till studien kommer inte kunna 

ta del av de uppgifter som framkommer. 

 Informations- och samtyckeskravet: vi som håller i studien informerar om 

kring studiens syfte samt att du som respondent har möjlighet att avbryta din 

medverkan om du vill.  

 

Jag har förstått mina rättigheter och deltar gärna i undersökningen 

 

________________________________________________ 

Datum/ort/Signatur 

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Vi är två studenter som håller på att skriva vårt examensarbete om yngre barns 

motorik och rörelseglädje. I vår undersökning kommer vi att intervjua förskollärare på 

ditt barns avdelning samt observera och filma barnen i en planerad rörelseaktivitet 

som pedagoger håller i. Filmen kommer endast användas som underlag till diskussion 

mellan oss studenter och pedagoger från avdelningen kring barnens reaktion på 

planerad rörelseaktivitet. Materialet kommer sedan att raderas. Ni kan när som helst 

kontakta oss för att avbryta medverkan. 

Vi behöver tillstånd av Er vårdnadshavare för att få filma ert barn. Om ni vill ge ert 

godkännande till detta, vänligen fyll i nedan och lämna denna lapp till pedagoger på 

avdelningen senast 6/11. Om ni har frågor om undersökningen är ni välkomna att 

kontakta oss. 

 

Barnets namn:_______________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________ 

 

Tack på förhand, 

 

Ida Wendel & Johanna Warntoft 

iw222be@student.lnu.se 

jw222fh@student.lnu.se 


