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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar med 

fysisk aktivitet och rörelse samt synliggöra huruvida det arbetet kräver planerade 

rörelseaktiviteter eller inte. Problemområdet omfattar olika perspektiv. Dessa i sin tur 

kan påverka arbetet med fysisk aktivitet och rörelse ifall de betraktas som viktiga i 

förskolan dvs. dess betydelse i arbetet med barnens motoriska, kognitiva och sociala 

utveckling. Tidigare forskning i studien är baserad i utvecklingspsykologin men även i 

ett socialiserings- och inlärningsperspektiv, där det betonas att fysisk aktivitet och 

rörelse ska vara organiserad inom förskoleverksamheten. Sju förskollärare med minst 

fem års yrkeserfarenhet på tre olika förskolor har intervjuats om sitt arbete med fysisk 

aktivitet och rörelse i förskolan. I analysarbetet har svaren från intervjupersonerna 

jämförts och därefter kategoriserats utifrån innehåll. Resultatet påvisar att fysisk 

aktivitet och rörelse kan se olika ut i förskolan. Samtliga av de intervjuade 

förskollärarna påtalar vikten av planerade rörelseaktiviteter. Samtidigt framställs den 

spontana rörelsen som en viktig del i verksamheten. De intervjuade lyfte fram behov av 

planerade rörelseaktiviteter med det specifika målet att främja barns motoriska 

utveckling. De intervjuade framhåller att de planerade rörelseaktiviteterna gav barnen 

bättre möjligheter till att träna sin motorik. Detta genom att förskollärare då såg barnens 

behov och utifrån dessa gav barnen lagom stora utmaningar. Studiens slutsats blev att 

förskollärarens eget intresse och kunskap om ämnet fysisk aktivitet och rörelse utgjorde 

en betydelsefull faktor som underlättade och förbättrade arbetet med fysisk aktivitet och 

rörelse i förskolan. 
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1. Inledning 

Fysisk aktivitet och rörelse i relation till stillasittande och fysisk och psykisk ohälsa hos yngre 

barn är aktuella ämnen i dagens samhälle. I dagens samhälle upptar stillasittande aktiviteter 

en stor del av barnens fritid. På bekostnad av fysisk aktivitet och rörelse. Trenden är den att 

flera barn och unga är som uppslukade av skärmar av olika slag vilket är en bidragande orsak 

till alltmer stillasittande hos barnen idag. Att få barnen att välja rörelseaktiviteter på sin fritid 

är inte alltid lätt och kräver allt som oftast stor övertalningsförmåga från vuxna. Grindberg 

och Jagtøien (2000) menar att i dagens samhälle lockar exempelvis datorer och tv-spel vilket 

lett till att alltfler barn visar tecken på att vara för passiva. I allt högre grad blir fetma, 

hållningsfel, muskelsvaghet och dålig hjärt- och lungkapacitet ett faktum ända ner i 

förskoleåldern. Vidare menar författarna att i dagens samhälle blir vuxna alltmer 

uppmärksamma på vikten av barns behov av rörelse. Att barn kan behärska sin kropp och 

röra sig obehindrat påverkar även andra utvecklingsområden hos barnen.  

 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människans hälsa. Om fysisk aktivitet och 

rörelse uteblir under en längre tid ökar bland annat risken för att drabbas av en rad 

sjukdomar. Särskilt viktigt är det för barn att röra sig under uppväxten eftersom det är då 

skelettet och musklerna byggs upp och rörelseförmågan utvecklas (Nationellt centrum för 

främjande av god hälsa hos barn och ungdom, 2011). De nordiska rekommendationerna för 

barn och unga är minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag (Statens folkhälsoinstitut, 2006). 

Aktiviteten bör innefatta både måttlig och hård aktivitet och kan delas upp i flera pass under 

dagen. För att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt 

koordination bör aktiviteterna vara så allsidiga som möjligt. 

 

Fysisk aktivitet och rörelse är inte bara viktigt för barns hälsa och välbefinnande utan också 

betydelsefullt i barnens motoriska, kognitiva och sociala utveckling. Ungefär fem procent av 

alla barn i förskolan har koncentrationssvårigheter samtidigt som de har motoriska och/eller 

perceptuella svårigheter. Runt tio procent av barnen är motoriskt osäkra vid skolstarten 

(Ericsson, 2005). Orsaken till detta är att barn inte ges möjligheter samt får för lite stimulans 

till att kunna öva in sina nyförvärvade rörelsefärdigheter och få dessa automatiserade. Att 

skapa goda vanor kring fysisk aktivitet, uppmuntra barnen till rörelse samt möjliggöra för 

barnen att utveckla olika motoriska färdigheter är således ett viktigt uppdrag i förskolan. 

Många barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolan vilket gör att förskolan är en 
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viktig arena för rörelseaktiviteter. I denna studie handlar undersökningen om hur 

förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och rörelse samt hur de ser på behovet av planerade 

rörelseaktiviteter i sin verksamhet.  
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2. Problemformulering 

Dagens digitaliserade samhälle lockar barn och unga med alltfler stillasittande aktiviteter på 

deras fritid. Detta gör att fysisk aktivitet och rörelse i förskolan blir ännu viktigare för att barn 

ges möjlighet att uppfylla de nordiska rekommendationerna om minst 60 minuter fysisk 

aktivitet per dag (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Ericsson (2005) påvisar också att många 

barn är motoriskt osäkra vid skolstart. Fysisk aktivitet och rörelse påverkar barnens hälsa och 

välmående på ett positivt sätt men för de yngre barnen handlar det också om hela deras 

utveckling. Forskning visar att fysisk aktivitet och rörelse har positiva effekter på barnens 

motoriska, kognitiva och sociala utveckling och att stimulans och utveckling av ett område 

kan leda till utveckling av ett annat (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). Rörelsen är ett 

naturligt sätt att utvecklas på både fysiskt, psykiskt och socialt (Huitfeldt, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt, & Ågren, 1998; Riksidrottsförbundet, 2009). Det är utifrån denna 

utgångspunkt som jag vill undersöka förskollärares uppfattningar om arbetet med fysisk 

aktivitet och rörelse i sin verksamhet. 

 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares perspektiv öka kunskapen om hur 

förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och rörelse samt synliggöra huruvida det arbetet 

kräver planerade rörelseaktiviteter eller inte.  

 

 

3:1 Frågeställningar 

• Vad räknas som fysisk aktivitet och rörelse i förskolan? 

• Vilka mål har förskollärare med fysisk aktivitet och rörelse i verksamheten?  

• Vilka möjligheter respektive svårigheter ser förskollärare i arbetet med fysisk aktivitet 

och rörelse? 

• Hur ser förskollärare på behovet av planerade rörelseaktiviteter? 
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4. Bakgrund 

I detta avsnitt har jag strävat efter att presentera tidigare forskning (bilaga 3) som jag funnit 

relevant för min studie, samt övrig litteratur och styrdokument för förskolan inom området 

fysisk aktivitet, rörelse och hälsa för de yngre barnen. Även teoretiska utgångspunkter för 

problemområdet samt valda begrepp presenteras och förklaras i detta avsnitt. Texten startar 

med förklaringar till varför fysisk aktivitet och rörelse anses vara av vikt. Vidare redovisas 

studier och övrig litteratur som tar upp vilka effekter fysisk aktivitet och rörelse har på barns 

utveckling. Avsnittet omfattar även studier och övrig litteratur som är tänkta att skapa en 

ingång i förskollärares förhållningssätt avseende fysisk aktivitet och rörelse i förskolan. 

Avslutningsvis presenteras de valda begrepp jag kommer att använda i min studie. Där ges en 

förklaring av begreppen fysisk aktivitet, rörelse och planerade rörelseaktiviteter. 

 

 

4:1 Varför fysisk aktivitet och rörelse i förskolan? 

Jagtøien et al. (2002) menar att barns kropp, känslor och tankar ingår i en helhet. De fysiska, 

motoriska, psykiska och sociala delarna framstår som oskiljaktiga från varandra. Stimulans 

och utveckling av ett område kan således även leda till utveckling av ett annat. Rörelsen är ett 

naturligt sätt att utvecklas på både fysiskt, psykiskt och socialt (Huitfeldt et al., 1998; 

Riksidrottsförbundet, 2009). Även Grindberg och Jagtøien (2000) påpekar vikten av en 

allsidig rörelseerfarenhet för barnets totala utveckling. Dessutom säger författarna att barn av 

fysiologiska skäl har behov av rörelse. Muskulaturen hos barn tål inte långvarig och ensidig 

belastning. Därför har barn ett behov av att ständigt skifta ställningar och kan inte utan vidare 

bli stillasittande längre stunder. För att kunna utvecklas behöver barnen således rörelse. 

Genom rörelseaktiviteter stödjer förskolan också barn som har problem med sin 

rörelseutveckling. Enligt Huitfeldt et al. (1998) blir barnen då hjälpta att lättare klara 

utmaningar som de möter i deras vardag. Författarna hävdar att en god rörelseutveckling hos 

barn även stärker deras självförtroende vilket leder till att barnen vågar delta i spontana 

aktiviteter som lek och spel. 

 

Som följd av barns behov av rörelse är det förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter till 

fysisk aktivitet och rörelse. Enligt läroplan för förskolan, lpfö 98, ska förskolan sträva efter 

att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
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förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 9). 

I vårt stillasittande samhälle menar Huitfeldt et al. (1998) att rörelse i förskolan är viktigt 

eftersom den stimulans och undervisning barnen möter under rörelsepassen också påverkar 

deras sätt att leva i övrigt. Författarna menar att god undervisning skapar en fortsatt positiv 

inställning till rörelse. Därmed blir barnen mer stimulerade att aktivera sig själva på fritiden. 

Vidare talar författarna om studier som visar att fysiskt inaktiva barn också i stor utsträckning 

blir fysiskt inaktiva som vuxna. För att undvika samt förebygga ohälsa gäller det att skapa 

goda vanor kring fysisk aktivitet och rörelse hos barnen som kan bestå i vuxen ålder. 

Loprinzi, Davis och Yang-Chieh Fu (2015) påvisar vikten av att använda lämpliga strategier 

för att utveckla undervisningen av barns motoriska förmågor. Det handlar om att skapa ett 

positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet och rörelse hos barnen. Samt att barnen ska få bra 

erfarenheter av densamma. Detta för att barnen ska bibehålla en bra relation till fysisk 

aktivitet och rörelse genom sin barndom men även över hela sin livslängd.  

 

 

4:2 Fysisk aktivitet och rörelse - barns motoriska utveckling 

Enligt Ericsson (2005) handlar begreppet motorik om hur barnens rörelser utvecklas och lärs 

in i olika nivåer. Det krävs ett samspel mellan perception och motorik för att barns rörelser 

ska ske lätt, obesvärat och funktionellt. Alltså både påverkar och påverkas den motoriska 

utvecklingen av våra sinnesorgan. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att de mest 

centrala sinnena vid utförande av rörelser är det vestibulära, det kinestetiska och det taktila 

sinnet samt synen. Också Huitfeldt et al. (1998) säger att den perceptuella utvecklingen har 

stor betydelse för den motoriska utvecklingen. Författarna beskriver perception som den 

process vilken bearbetar det vi upplever genom våra sinnen och jämför det som upplevs med 

tidigare erfarenheter. Detta leder sedan till en handling. Osnes et al. (2012) talar om 

koordination vilket är förmågan att klara rörelseuppgifter utifrån den information som 

kommer från sinnena och anpassa den till kroppens olika delar och till omgivningen. Vidare 

beskriver författarna hur den information som kroppen får genom sinnena måste samordnas 

samtidigt som våra rörelser måste anpassas till den aktuella situationen för att vi ska få bra 

och funktionella rörelselösningar. För att en rörelse ska kunna utföras riktigt är det många 

omständigheter som spelar in såsom balans, rytm, reaktionsförmåga, rumsuppfattning, öga-

fot och öga-handkoordination samt lagom kraft. 
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4:3 Grovmotorik och finmotorik 

Grindberg och Jagtøien (2000) skiljer på grovmotorik och finmotorik. De stora 

grovmotoriska rörelserna ingår när barnen redan som liten börjar med att lyfta huvudet, vända 

sig, åla, krypa för att sedan resa sig, stå, gå, springa, hoppa och så vidare. Medan de 

finmotoriska rörelserna är finare och mer begränsade. Dessa krävs när barnen ska göra 

precisionskrävande handlingar med händerna. Till finmotoriken räknas även rörelser med 

munnen och ögonen. Författarna beskriver hur barns motoriska färdigheter utvecklas uppifrån 

och ner. Barnet får först kontroll på huvudrörelser, sedan över bröstkorg och händer och 

slutligen över höfter, ben och fötter. Denna kontroll går också från kroppens mitt och utåt 

vilket innebär att rörelser i axeln styrs före rörelser i armbågen och rörelser i handleden innan 

barnet behärskar fingrarna. Rörelser i höften styrs före knäet och rörelser i vristen före tårna. 

Allteftersom barnet behärskar varje enskild rörelse och kombination av rörelser utvecklas 

barns grovmotorik från grovt koordinerade till fint koordinerade rörelser. Även Huitfeldt et 

al. (1998) skriver om hur barnen tränar sina motoriska rörelser och att barnen även tränar på 

att klara kombinationsmotoriska rörelser. Dessa rörelser kräver att olika moment utövas 

samtidigt. Som att hoppa hopprep eller simma exempelvis. Författarna beskriver de fyra faser 

som motoriken utvecklas i. Den första är reflexrörelsen som alltid utförs på samma sätt vid 

samma yttre påverkan. För att rörelsen ska bli funktionell måste en del reflexer försvinna. 

Den andra är symmetriska rörelser vilket innebär att de två kroppsdelarna rör sig lika som vid 

passgång. Den tredje är asymmetriska, differentierade rörelser som sker diagonalt och utan 

medrörelse. Slutligen kommer de automatiserade rörelserna. Här utförs rörelsens olika 

moment snabbt och säkert utan tankens medvetna medverkan. Som vid cykling till exempel. 

 

Iivonen och Sääkslahti (2014) har i deras studie påvisat att utvecklingen av olika motoriska 

områden följer en viss ålders- och mognadsprocess hos barnen. Även Ericsson (2005) menar 

att den motoriska utvecklingen följer bestämda stadier eller faser. Grindberg och Jagtøien 

(2000) säger att den motoriska utvecklingen sker efter fasta principer i en viss bestämd 

ordningsföljd vilka uttrycks i utvecklingsstadier eller mognadsnivåer. Flera faktorer som 

exempelvis miljön eller psykiska och fysiska faktorer påverkar hur snabbt och på vilket sätt 

det enskilda barnet passerar de olika stadierna. Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) går det 

att förvänta sig olika rörelser och rörelsemönster hos barn beroende på vilket stadie barnet 

befinner sig i. Den motoriska utvecklingen har därmed en naturlig ordningsföljd där den ena 
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färdigheten bygger på den andra. Det enskilda barnet utvecklas i sin egen takt. Vissa rörelser 

kan barnet helt hoppa över som till exempel att inte krypa innan det börjar gå.  

 

 

4:4 Vikten av medveten motorisk träning 

Osnes et al. (2012) säger att övning och praktisk tillämpning är centrala faktorer när det 

kommer till barns motoriska utveckling. Att barnet inte bara tillägnar sig motoriska 

färdigheter när det har blivit tillräckligt mogen för det och att rörelserna då skulle komma av 

sig själv. Författarna menar att utvecklingen av barns motoriska färdigheter kräver aktiv 

handling och förbättras genom erfarenhet. Motorisk utveckling handlar om förändrade 

rörelsefärdigheter över tid. Med tiden tillägnar sig barnet nya rörelsefärdigheter. Författarna 

talar om hur den motoriska utvecklingen kan vara kvantitativ. Det betyder att barnet lär sig 

många slags rörelser som att sitta, krypa, stå, gå och så vidare. Eller att utvecklingen kan vara 

kvalitativ vilket innebär att rörelserna utförs på ett säkrare och mer ändamålsenligt sätt än 

tidigare.  

 

Även Ericsson (2005) påvisar att barns motoriska utveckling kräver träning. Författaren talar 

om omogen motorik. Barnens rörelser blir då klumpiga och dåligt samordnade, slängiga och 

oprecisa. Orsaker till omogen motorik kan vara att barnet inte fått tillräcklig motorisk 

stimulans. Barnet har då inte haft möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning eller att 

automatisera de grovmotoriska grundrörelserna. Barn som har en sent utvecklad motorik i 

förskoleåldern måste få möjlighet att träna för att bli bättre. Annars har de ofta kvar sin 

motoriska klumpighet upp i tonåren. Även en studie av Ericsson (2003) påvisar att ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning har stor betydelse för barn med små och stora motoriska 

brister. Genom ökad fysisk aktivitet och motorisk träning förbättras barns grovmotorik. 

Iivonen, Sääkslahti och Nissinen (2011) säger i sin studie att barns motoriska utveckling 

främjas mer genom en ökad organisering av den fysiska aktiviteten i förskolan. Redan efter 

två veckors träning och undervisning i fysisk aktivitet förbättrar barnen sina rörelseförmågor. 

 

  

4:5 Fysisk aktivitet och rörelse - barns kognitiva utveckling  

Ett av målen med att främja barns motoriska utveckling är att barnet ska kunna nå en 

utvecklingsnivå där många funktioner kan vara igång samtidigt och skapa ett 
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sammanhängande funktionsmönster utan att störa varandra (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Med det menar författarna att barnet ska röra på sig och samtidigt kunna tänka på något 

annat. Motorik och rörelse ger barnet erfarenheter av att röra sig samtidigt som barnet ska 

tänka på annat, ta emot budskap och fatta beslut. Detta tränar barnet i att utföra flera 

funktioner samtidigt. Vidare menar författarna att det krävs ett kognitivt förarbete när barnen 

ska lära sig en ny motorisk färdighet, en viss rörelse eller ett nytt rörelsemönster. När barnet 

koncentrerar sig på den motoriska färdigheten eller rörelsen som ska utföras har barnet svårt 

att tänka på andra saker samtidigt. När den nya färdigheten är ordentligt inlärd automatiseras 

rörelsen. Grindberg och Jagtøien (2000) använder begreppet kanalkapacitet vilket betecknar 

den mängd information som kan förarbetas per tidsenhet för att en prestation ska bli fullgod. 

När barns rörelser automatiseras frigörs kognitiv kanalkapacitet till att koncentrera sig på 

andra områden som exempelvis att lära sig räkna, skriva och bedöma sin omgivning. 

 

Motorisk och intellektuell förmåga är ömsesidigt beroende av varandra (Grindberg & 

Jagtøien, 2000). Att behärska de motoriska rörelser som krävs för att klara av teoretiska 

uppgifter är viktigt för att barnet ska lyckas. Barn kan kanske utföra den rörelse som krävs 

vid olika uppgifter. Men om rörelsen inte fungerar automatiskt kan inte heller barnet 

koncentrera sig på innehållet i den uppgift barnet håller på med. Vidare menar författarna att 

barn kan ges teoretiska uppgifter för tidigt i förhållande till hur långt de kommit i 

automatiseringen av rörelsen som krävs för att klara uppgiften. Det blir svårt för barnet om 

till exempel uppgiften att skriva kommer för tidigt i förhållande till hur långt barnet har 

kommit i automatiseringen av förmågan att hålla en penna. Barnets koncentration upptas då 

av att hålla pennan rätt i handen och därmed blir det svårt att lyckas med den teoretiska 

uppgiften, att skriva. Enligt Ericsson (2005) kan motorisk träning förväntas påverka 

automatiseringen av de grundläggande motoriska färdigheterna positivt. Om det finns brister 

där kan detta störa barnens koncentrationsförmåga i olika kognitiva inlärningssituationer. 

Alltså är den motoriska träningen en viktig del av den kognitiva utvecklingen.  

 

 

4:6 Fysisk aktivitet och rörelse - barns sociala utveckling 

Grindberg och Jagtøien (2000) menar att barn som har ett positivt förhållande till sin egen 

kropp också har de bästa möjligheterna till samspel med den miljö de vistas i. Barn som på ett 

avspänt sätt kan använda sin kropp känner också tillit till den. Genom kroppen och rörelse lär 
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barnen känna sig själv och världen runtomkring dem. Barnen måste således ges möjlighet till 

lek och fysisk aktivitet säger Osnes et al. (2012). Författarna anser att det är viktigt att barnen 

får lära känna sin kropp och uppleva att de genom rörelse behärskar den. Detta för att 

kroppen och rörelseerfarenheterna är tätt förknippade med utvecklingen av barnens 

självuppfattning. Jagtøien et al. (2002) menar att barnen utforskar och experimenterar genom 

rörelser. På det viset lär de känna sig själv och sin omgivning. Färdigheter som barnen 

besitter används i nya situationer. Allteftersom barnen möter mera komplexa utmaningar lär 

de sig att bemästra sin egen situation och att förbättra sitt självförtroende samt förtroendet för 

andra. 

 

 

4:7 Om förskollärares förhållningssätt och inställning till fysisk aktivitet och 

rörelse inom förskoleverksamheten 

I sin studie av grekiska förskollärare har Venetsanou och Kambas (2017) påvisat att barnens 

utveckling påverkas på ett negativt sätt då de inte erbjuds tillräckligt med tillfällen för fysisk 

aktivitet i förskolan. Begränsande faktorer är förskollärarnas inställning till fysisk aktivitet. 

Dessutom saknar förskollärarna kompetens och självförtroende vilket hindrar dem i att leda 

rörelseaktiviteter. Även Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2012) påvisar 

i sin studie att ett stort antal amerikanska barn inte får rekommenderade nivåer av fysisk 

aktivitet i förskolan. Detta beror på att förskollärare ser flera olika hinder i att ta med barnen 

ut för att där kunna tillgodose barnens behov av fysisk aktivitet. Det som hindrar 

förskollärarna är olika preferenser för att undvika att vara utomhus, exempelvis att det är för 

varmt eller för kallt, samt förskollärarnas personliga attityd.  

 

I Pennsylvania, USA, har Sevimli-Celik och Johnson (2013) lagt fram resultat som pekar på 

att förskollärarna överlag var positiva till fysisk aktivitet för barn i förskolan. Därtill visar 

deras studie att förskollärarnas kunskaper inom området behöver förbättras. Studien visar att 

det krävs en förståelse för barns fysiska utveckling samt att förskollärarna besitter rätt 

kompetenser för att arbetet med fysisk aktivitet ska kunna utföras bra. Vikten av att 

förskollärare har rätt kunskaper för att kunna ge barnen positiva upplevelser av att vara 

fysiskt aktiva är något som även Grindberg och Jagtøien (2000) påtalar. Enligt författarna 

krävs det att förskollärare har kunskap om barns fysiska utveckling och växande, barns 

motoriska utveckling, sinnenas betydelse för rörelse, integrering av sinnena och motoriken 
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samt samband mellan motorik och lärande. Det handlar hela tiden om en ömsesidig påverkan 

mellan barns fysiska utveckling (växande och mognad), motorik och sinnesintryck. 

Grindberg och Jagtøien (2000) påpekar att med rätt kompetens och bra kunskap inom 

ämnesområdet skapas en trygghet och säkerhet i arbetet. Både planeringsarbetet och 

utförande av rörelseaktiviteter tillsammans med barn blir lättare. Vidare menar författarna att 

det är viktigt att anpassa förhållandena i förskolans rörelseaktiviteter för att möjliggöra för 

alla barn att delta. Därmed får alla barn en kontinuerlig utveckling av sin rörelsepotential. Vid 

arbete med fysisk aktivitet och rörelse är det dessutom nödvändigt för förskollärare att veta 

vilken nivå barnen befinner sig på när det gäller deras fysiska och motoriska utveckling samt 

hur de använder sina färdigheter i samspel med andra.  

 

 

4:8 Hur förskollärare kan tillämpa sina uppfattningar i praktiken 

Timmons, Naylor och Pfeiffer (2007) anser att vuxna i förskolan bör uppmuntra barnen att 

dagligen tillbringa flera timmar utomhus i olika mångsidiga miljöer. Samt erbjuda barnen 

aktiviteter som fysisk lek för att främja barns motoriska utveckling. Även Huitfeldt et al. 

(1998) menar att förskollärare kan erbjuda barnen stimulerande miljöer för att påverka den 

motoriska utvecklingen men förskolläraren kan också stödja barnen genom att presentera 

helhetsbilder av de rörelser som ska läras in. Barnen blir hjälpt av att få en inre bild av hur 

den färdiga rörelsen ser ut. Om förskollärare endast pekar ut enskilda moment i rörelsen kan 

det leda till att barnen låser sig i sin träning.  Osnes et al. (2012) belyser vikten av att 

förskollärare är medvetna om sitt eget sätt att vara samt vilka positioner de intar (exempelvis 

vägvisare, åskådare eller igångsättare) i arbetet med att främja rörelse i förskolan.  

Genom motorikobservationer kan förskollärare identifiera barn med motoriska brister 

(Ericsson, 2003). Detta gör att rätt insatser kan sättas in innan de motoriska bristerna medför 

olika problem för barnen. Osnes et al. (2012) menar att förskollärarna bör uppmärksamma 

barnens rörelseinlärning. Förskollärarna bör ha en observerande blick för hur barnen rör sig 

och på det viset upptäcka om någon behöver extra stöd för att förbättra sin motorik. 

 

 

4:9 Utgångspunkt i nyare utvecklingspsykologi 

Utvecklingspsykologin riktar främst uppmärksamheten mot att förstå och förklara hur barns 

och ungdomars sätt att tänka, känna eller uppleva förändras under uppväxten (Askland & 



 

11 

 

Sataøen, 2014). Vidare säger författarna att med barnet i fokus beskriver 

utvecklingspsykologin alla de förändringsprocesser som barnet går igenom när det lär sig att 

hantera alltmer sammansatta nivåer när det gäller rörelse, tänkande, känslor och samspel med 

personer och objekt i sin omgivning. Det är människans första mycket formbara år som 

utvecklingspsykologin vill belysa. 

 

Askland och Sataøen (2014) påvisar att utvecklingspsykologin har fått stark kritik från flera 

håll gällande sitt inflytande inom förskolan. Kritiken handlar om hur den traditionella 

utvecklingspsykologin har haft en syn på barnet som det utvecklade barnet, ”the child as 

becoming”, istället för att se barnet som barn, ”the child as beeing”. Begreppet 

deltagandemodell som infördes av Andenæs (2012) beskriver hur utvecklingspsykologin har 

fått ett ändrat innehåll i dagens forskning. I modellen läggs vikt vid att se hur barnet deltar i 

vardagslivets aktiviteter och hur barnet utvecklas inom alla viktiga områden genom dessa 

aktiviteter. Här blir synen att barnet är en meningsskapande individ som konstitueras genom 

socialt deltagande i sitt vardagsliv. Detta innebär att i dagens utvecklingspsykologi flyttas 

intresset från det som sker inne i människan till det som sker mellan människor i kulturellt 

organiserade sammanhang. Askland och Sataøen (2014) menar att enligt nyare 

utvecklingspsykologi måste barnets utveckling betraktas som en helhet och att det inte går att 

förklara barns utveckling genom att ta ett område i taget som exempelvis det kognitiva, det 

fysiska, det motoriska, det sociala och så vidare. Dessa utvecklingsområden måste ses som 

sammanvävda. Hur barnet uppfattas är enligt Askland och Sataøen (2014) en viktig fråga i 

arbetet med utvecklingspsykologi. I dag råder flera olika uppfattningar men en barnsyn som 

är aktuell i dagens samhälle är den att barnet i samspel med andra barn och vuxna är skapare 

av sin egen kunskap och identitet. Istället för att ta utgångspunkt i barnets behov får 

utgångspunkten vara barnets kompetens, kunskap och nyfikenhet.  

 

Min utgångspunkt är att i likhet med författarnas förklaring betraktar jag barnet som ett 

självständigt subjekt som besitter kompetenser och förmågor vilka gör att barnet kan delta 

aktivt i sin egen utveckling och i sitt lärande. I arbetet utgår jag också från att barnen är 

kroppsliga och genom kroppen och rörelser lär de om sig själva och sin omgivning. Genom 

fysisk aktivitet och rörelse utvecklar barnen hela sig själv. Den motoriska, kognitiva och 

sociala utvecklingen hänger samman och främjas genom fysisk aktivitet och rörelse. 
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Jag använder mig av ett socialiserings- och inlärningsperspektiv. Min utgångspunkt är att 

barns utvecklingen och lärande påverkas av deras miljö och hur barnet samspelar med den 

och de människor som finns i den. Jag tar stöd i Vygotskijs teorier som säger att allt lärande 

är socialt. Barn lär genom sin interaktion med andra, både vuxna och barn. För att förklara 

hur barn lär och utvecklas använder jag mig av Vygotskijs begrepp den närmaste 

utvecklingszonen. Det syftar på klyftan mellan vad barnet för tillfället vet och klarar av på 

egen hand och vad barnet skulle kunna klara av med hjälp. Den vuxnes eller den mer 

kompetenta personens roll är att hjälpa barnet att gå från sin aktuella prestationsnivå till sin 

potentiella nivå (Smidt, 2010). 

 

 

4:10 Begreppen fysisk aktivitet, rörelse och planerad rörelseaktivitet 

Det går att göra skillnad på begreppen fysisk aktivitet och rörelse. Rent fysiologiskt 

definieras fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som resulterar i en ökning av 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning människan har i vila (Mattsson, Jansson & 

Hagströmer, 2016). Fysisk aktivitet i olika former är enligt Jagtøien et al. (2002) en 

förutsättning för barns lärande och därmed för utveckling. Osnes et al. (2012) säger att 

motorik är allt som har med rörelse att göra. Rörelse kan enligt författarna förstås som en 

målinriktad och medveten handling som börjar med ett sinnesintryck som via sensoriska 

nervbanor går till hjärnan. Där registreras och tolkas dessa (percipieras) innan impulser går 

tillbaka via motoriska nervbanor till de respektive muskler eller muskelgrupper och rörelsen 

utförs.  

 

För mig skulle skillnaden i så fall ligga i att om olika aktiviteter i förskolan ska räknas som 

fysisk aktivitet måste aktiviteten innebära att barns puls överstiger vilopuls. Som till exempel 

att springa, cykla eller fysisk lek. När barnen utför rörelseaktiviteter handlar det istället om 

hur barn gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra, 

alltså barns motoriska utveckling. Men när barn springer övar de ju också på sin motoriska 

förmåga, att springa, samtidigt som de är fysiskt aktiva, med en puls över vilopuls. I denna 

studie ses därför begreppen fysisk aktivitet och rörelse som likställt med varandra och 

värderas lika högt. Både fysisk aktivitet och rörelse är betydelsefullt för barns utveckling och 

lärande samt innebär att människan använder kroppen på ett aktivt sätt.  
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Förutom begreppen fysisk aktivitet och rörelse använder jag mig av begreppet planerad 

rörelseaktivitet. Detta innebär att förskollärare planerat rörelseaktiviteter utifrån barnens 

behov och intressen samt utifrån läroplanen för förskolan. Samt att dessa aktiviteter 

genomförs tillsammans med barnen. Att jag i detta sammanhang benämner det med 

rörelseaktiviteter och inte fysisk aktivitet beror på att det i den svenska förskolan är begreppet 

rörelse som oftast används. 

 

 

5. Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet och upplägget för studien. Metodvalet motiveras 

utifrån studiens syfte gällande både insamlande och analys av data. Vidare motiverar jag 

mina urvalsprinciper samt redogör för resultatet av urvalet. Avsnittet omfattar även etiska 

aspekter och hur dessa har påverkat genomförandet av studien. Vidare beskrivs hur metoden 

har tillämpats. Avslutningsvis redogör jag för min strävan efter att studiens resultat ska vara 

tillförlitligt. 

 

 

5:1 Val av metodik 

För att få svar på mina frågeställningar har kvalitativa data samlats in genom intervju med 

förskollärare. Valet av metodik grundade sig i att jag ville möjliggöra fylliga och utförliga 

svar utifrån mina frågor. Då studien syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar om 

deras arbete med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan gav dessa fylliga och utförliga svar 

mig ett bra material som sedan kunde analyseras och bearbetas. Jag genomförde 

datainsamlingen i form av semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Utifrån syfte 

ställdes frågor till förskollärare om deras arbete med fysisk aktivitet och rörelse. Mina 

intervjuer utgick från en intervjuguide (bilaga 1) med frågor som jag funnit relevanta för min 

studie. Intervjuguidens frågor delades upp under följande rubriker, biografiska 

öppningsfrågor, yrkesrollen samt avslutande frågor och bestod av 12 frågor totalt. Jag valde 

att genomföra intervjuer för att jag ville ge intervjupersonerna möjlighet att utforma sina svar 

på deras eget sätt. Där fanns även utrymme för följdfrågor som en uppföljning på vad 

intervjupersonen svarade.  
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Vid analys av data hade jag många långa och utförliga svar vilket gjorde att jag fick lyssna 

till svaren flera gånger för att se vad som var relevant för studien. Genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt i min bearbetning och analys redogör jag för förskollärares uppfattningar 

om deras arbete med fysisk aktivitet och rörelse. Data har sorterats och kategoriserats för att 

visa hur förskollärare uppfattar sitt arbete med fysisk aktivitet och rörelse inom 

förskoleverksamheten. 

 

 

5:2 Urval av informanter 

För studien var det av vikt att deltagarna hade förskollärarutbildning samt minst fem års 

erfarenhet av yrket. Yrkeserfarenhet fann jag viktigt då studien syftar till att bidra med 

kunskap om förskollärares arbete med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan. Jag valde att 

intervjua förskollärare från tre olika förskolor för att möjligen få större variation i svaren. 

Tanken med det var att förskollärare från olika förskolor planerar sin pedagogiska 

verksamhet olika. Från en förskola har jag intervjuat fyra förskollärare, från den andra 

förskolan har jag intervjuat två förskollärare och från den tredje har jag intervjuat en 

förskollärare. I resultatet nämner jag mina informanter som F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6 och F 

7. Från den första förskolan arbetar F 1 och F 2 med barn i åldern 4-5 år medan F 3 och F 4 

arbetar med barn i åldern 1-3 år. Från den andra förskolan arbetar F 5 med barn i åldern 3-5 

år och F 6 arbetar med barn i åldern 1-3 år. F 7 från den tredje förskolan arbetar med barn i 

åldern 1-2 år. Att intervjua förskollärare som arbetar med både små barn och stora barn var 

ett medvetet val. En del av studiens syfte är att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar 

med fysisk aktivitet och rörelse vilket innebär att undersöka hela förskolans verksamhet. 

Omfånget gäller från små barn till stora barn. F 1, F 2, F 3 och F 4 var verksamma vid en 

förskola belägen i en mindre tätort medan övriga informanter arbetade vid olika förskolor i en 

lite större tätort inom samma kommun i mellersta Sverige. 

 

 

5:3 Etiska aspekter 

Innan genomförandet av intervjuerna kontaktades förskollärarna med ett mejl. Enligt en 

grundregel inom forskningsetik som handlar om att ge information samt få personers 

samtycke till deltagande i studien skickades ett missiv (bilaga 2) ut (Löfdahl, 2014). 

Förskollärarna tillfrågades om deltagande i intervju för min studie samt att de fick 
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information om studien och vad deras deltagande innebar. Förskollärarna fick ge sitt 

samtycke samtidigt som de informerades om att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande trots tidigare samtycke. Enligt konfidentialitetskravet informerades förskollärarna 

om att uppgifter om de deltagande i studien behandlas konfidentiellt och att obehöriga inte 

ska kunna ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Gällande anonymt deltagande 

har jag i mitt arbete inte använt namn på personer eller platser. Jag har inte heller beskrivit 

förskolorna i detalj för att i möjligaste mån undvika att deltagarna ska kunna bli identifierade 

av läsare. I det presenterade resultatet är deltagarna anonyma och jag refererar till deltagarna 

som F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6 och F 7. Förskollärarna informerades om hur jag enligt 

nyttjandekravet endast använder min insamlade data i sammanställandet av mitt resultat i 

denna studie (Löfdahl, 2014). Inget av det insamlade materialet såsom ljudfiler eller 

anteckningar från intervjuer sparas efter avslutad studie. Detta för att ingen obehörig ska få 

möjlighet att ta del av detta och för att undvika att information ska spridas på felaktigt vis. 

 

 

5:4 Genomförande av intervjuerna 

Efter att de tillfrågade förskollärarna gett sitt informerade samtycke till deltagande 

kontaktades de via telefon. Via telefon bestämdes tid och plats för intervjuerna. Valet av tid 

för intervjuerna grundade sig i att det skulle passa in i verksamheten för intervjupersonerna så 

att de lätt kunde avvika en stund. Samtliga intervjuer skedde på förmiddagen. Då det var svårt 

för intervjupersonerna att lämna förskolorna skedde samtliga intervjuer i en avspänd och lugn 

miljö på förskolan där intervjupersonen arbetade. Vid varje intervjutillfälle satt vi i ett rum 

med stängd dörr. Detta för att i möjligaste mån undvika störande moment samt för att 

undvika avbrott i intervjuerna. Men jag ville inte heller att höga ljud och buller skulle påverka 

kvaliteten på inspelningen eller att någon obehörig skulle höra vad som sades under intervjun 

(Bryman, 2011). Innan intervjun startade samtalade jag och intervjupersonen med varandra i 

några minuter för att situationen skulle kännas avslappnad. Jag förklarade att jag hade en 

intervjuguide med frågor men att jag vid behov under intervjun kunde ställa följdfrågor. 

Innan intervjun startade försäkrade jag mig om att deltagarna var bekväma med att 

röstinspelarappen i mobiltelefonen startades. Röstinspelarappen användes vid samtliga 

intervjuer och möjliggjorde för mig att vara en aktiv lyssnare. Den enskilt viktigaste faktorn 

för att få människor att berätta är att jag lyssnar och visar att jag gör det (Löfgren, 2014).  

Intervjuer genomfördes med sju förskollärare. Dessa intervjuades var för sig. 
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5:5 Reliabilitet och validitet 

I denna studie vill jag undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och rörelse i 

förskolan. För att svara på syfte och frågeställningar valde jag som metod att intervjua 

förskollärare. Ett sätt att stärka reliabiliteten har varit att noggrant redogöra för mitt 

förhållningssätt och tillvägagångssätt vid datainsamling och analysarbete. På så vis går det att 

följa studiens olika delar. Studiens reliabilitet skulle möjligen förstärkts genom att intervjua 

fler förskollärare (Roos, 2014). Det skulle möjliggjort att upptäcka om frågorna var pålitliga 

eller om dessa missuppfattades av flera av informanterna. Beträffande studiens reliabilitet är 

jag medveten om att frågorna kan tolkas på olika sätt av mig och intervjupersonen och 

beroende på hur frågorna ställs kan svaren påverkas. Detta i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

 

Min egen förförståelse (genom tidigare erfarenhet av arbete inom förskolan och genom min 

utbildning till förskollärare) gjorde att jag försökte medvetandegöra dessa samt reflektera och 

på så vis undvika att mina egna förutfattade meningar skulle påverka besvarandet av syfte 

och frågeställningar. Genom intervjuerna fick jag utförliga, djupgående och nyanserade svar 

som jag sedan kunde dra olika slutsatser av vilket ökade studiens trovärdighet. Intervjuerna är 

inspelade vilket gjort att riskerna för feltolkningar av svaren har varit minimala. Jag har 

dessutom varit noga med att förhålla mig objektivt till respondenternas svar. Jag har i 

insamlandet av data och genomgående i arbetet sett till relevansen för syfte och 

frågeställningar för att öka studiens validitet (Roos, 2014). 

 

 

5:6 Empiri och bearbetning av datainsamling 

Jag har valt att utifrån gjorda intervjuer med förskollärare samt genom tidigare studier och 

litteratur belysa viktiga delar i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse i förskolans 

verksamhet. Det handlar om vikten av arbetet med fysisk aktivitet och rörelse för barns 

motoriska, kognitiva och sociala utveckling. Men även huruvida detta arbete kräver planerade 

rörelseaktiviteter eller ej. Utifrån intervjuerna påvisar jag även hur förskollärares 

förhållningssätt till fysisk aktivitet och rörelse ser ut. Samt vilka möjligheter respektive 

svårigheter förskollärare ser i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse i förskolans verksamhet.  

 

I arbetet med bearbetning och analys av data har intervjuerna lyssnats igenom ett flertal 

gånger för att sedan transkriberas i sin helhet. Detta för att utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar kunna urskilja betydelsefulla resultat. Resultatet bygger på svar från 

intervjuer av sju förskollärare vid tre olika förskolor. I analysarbetet har jag sökt efter olika 

teman i intervjusvaren. Detta för att få syn på vad som framstår som extra viktigt för 

intervjupersonerna. Svaren från intervjupersonerna har sedan jämförts och jag har sökt efter 

skillnader och likheter i svaren. Därefter har innehållet från svaren kategoriserats i fem 

kategorier som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. I analysarbetet har jag tagit 

fasta på den nya utvecklingspsykologin utifrån ett socialiserings- och inlärningsperspektiv, 

för att kunna tolka förskollärares uppfattningar av arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. 

 

 

6. Resultat  

Resultatet presenteras i fem kategorier utifrån studiens frågeställningar.  

• Den första kategorin ”Flera olika aktiviteter räknas in i arbetet med fysisk aktivitet 

och rörelse” svarar på frågeställningen om vad förskollärare uppfattar som fysisk 

aktivitet och rörelse i förskolan.  

• Därefter följer två kategorier ”Förskollärarna vill möta barnens motoriska behov och 

utmana dem i deras motoriska utveckling” och ”Förskollärarna vill främja barns 

allsidiga utveckling och lärande genom arbete med fysisk aktivitet och rörelse” som 

svarar på vilka mål som förskollärare har med fysisk aktivitet och rörelse i 

verksamheten.  

• Den fjärde kategorin ”Förskollärarnas gemensamma uppfattning är att möjligheterna 

överväger svårigheterna i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan” svarar 

på vilka möjligheter och svårigheter som förskollärare upplever i arbetet med fysisk 

aktivitet och rörelse.  

• Slutligen svarar den sista kategorin ”Förskollärarna belyser på olika sätt vikten av att 

planera för rörelseaktiviteter men talar samtidigt om den spontana rörelsen” på hur 

förskollärare ser på behovet av just planerade rörelseaktiviteter i förskolan. 

 

 

6:1 Flera olika aktiviteter räknas in i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse 

Denna kategori innehåller svar som visar förskollärares syn på vad som är fysisk aktivitet och 

rörelse i förskolans verksamhet samt hur förskollärarna arbetar med detta. 
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6:2 Olika miljöer och material skapar olika rörelseaktiviteter 

Samtliga informanter anger skogen som en miljö där arbetet med fysisk aktivitet och rörelse 

sker. F 1, F 5 (stora barn) och F 3, F 4 (små barn) säger att barnen får klättra, balansera och 

springa i naturen. F 2 (stora barn) pratar om utedagar där barnen får promenera till olika 

platser och väl där leker barnen. F 2 säger att: ”Dom här utedagarna då är det ju faktiskt bara 

rörelse. Dom sitter ju bara still när vi äter”. 

 

Samtliga informanter anser att det på förskolans gård ständigt pågår olika rörelseaktiviteter. F 

4 belyser gården som en plats för rörelse och säger att: ”Alltså jag tänker att små barn rör sig 

ju konstant hela tiden. På gården, bara gården är ju full av rörelse. Små barn dom är ju så 

nyfiken så dom rör sig ju hela hela tiden”. F 3 (små barn) och F1, F2, F 5 (stora barn) talar 

om att lek ute på gården är något som sker dagligen och F 5 menar att där kan det även bli 

ringlekar eller andra traditionella lekar. F 1 och F 2 (stora barn) säger att det gäller att utnyttja 

årstiderna och har därför både skridskor och skidåkning som fysik aktivitet och rörelse på 

vintern.  

 

F 5 (stora barn) och F 3, F 4, F 6, F 7 (små barn) talar om att arbetet med fysisk aktivitet och 

rörelse handlar mycket om musik, dans och rörelsesånger. F 6 talar om material som används 

i arbetet med rörelse. Materialet är en rörelseskiva som innehåller sånger med medvetna 

rörelser. Barnen får snurra för att stimulera det vestibulära systemet eller balanssinnet. 

Barnen får träna handmotorik, balansera i olika gångstilar, hoppa, krypa öva på öga-

handkoordination samt grovmotoriska rörelser. Även F 1 (stora barn) använder sig av ett 

program som heter Balanserade barn. Detta program innehåller bestämda övningar att arbeta 

efter. Som exempelvis att det finns dagens rörelse eller rörelse kopplad till form. Röd triangel 

är tre hopp eller en blå kvadrat är att barnen ska göra kullerbytta.  F 1, F 2 (stora barn) och F 

3, F 4, F 7 (små barn) talar om att tillgången till skolans gympasal varje vecka innebär fysisk 

aktivitet och rörelse. F 1 och F 2 menar att de har tillgång till allt material i gympasalen och 

kan bygga hinderbanor. Samtliga fem informanter talar också om att leka regellekar, springa 

omkring eller använda bollar. 
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6:3 Förskollärarna vill möta barnens motoriska behov och utmana dem i deras 

motoriska utveckling 

Denna kategori innehåller svar som visar att målet med arbetet med fysisk aktivitet och 

rörelse i förskolan till stor del handlar om att på bästa sätt möjliggöra för barnen att utveckla 

sina motoriska förmågor.  

 

 

6:4 Barns behov 

Flera av informanterna talar om vikten av att arbeta med fysisk aktivitet och rörelse utifrån 

barnens behov. F 7 (små barn) och F 2 (stora barn) talar om hur barn som är motoriskt osäkra 

ges möjlighet till mer stöd, extra motorisk träning och extra rörelse för att lyckas klara av en 

rörelse eller delta i en aktivitet. F 7 säger att: ”Hela tiden, känner de sig osäker ska de få ett 

redskap så de känner sig säker”. F 1, F 2, F 5 (stora barn) och F 4 (små barn) säger att det 

gäller att anpassa aktiviteterna för att alla barn ska klara dem utifrån sina egna 

förutsättningar. F 1 (stora barn) pratar om att följa barnens intresse för att på det viset möta 

barnens behov. Om förskolläraren ser att barnen har mycket spring i benen ska denne då ta 

den chansen och gå ut och springa tillsammans med barnen enligt F 1. F 2 (stora barn) säger 

att: 

 

Rörelse är bra. Att tvinga barn att sitta still och vara tyst alltså det är… barnen ska inte sitta still och 

vara tyst. Ja en kvart sen ska de ut och röra på sig. Barn är ju gjord så. Dom är inte gjord för att sitta 

still och vara tyst eller. Det är så superviktigt för man blir ju sjuk om man inte rör sig, i förlängningen. 

 

 

6:5 Motoriska utmaningar för barnen 

F 2 talar om att kunna utmana barnen motoriskt trots att de befinner sig en bit ifrån varandra i 

deras motoriska utveckling. F 2 talar samtidigt om att barnen som är längre fram i sin 

motoriska utveckling utmanar sig själva genom att komma på svårare saker för sig själva hela 

tiden. Eller genom att se på varandra och sen våga prova det som kompisen gör. F 5 säger att: 

 

Alltså kroppen är ju ett redskap som vi använder jämt egentligen, så är det. Och att barnen utmanar 

varandra i och lär av varandra typ om man säger klättra till exempel. Då kan dom ju se hur gör 

kompisen och så gör man lika och så utmanas man och utvecklas fysiskt i samspel med varandra. 
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F 1 säger att: 

 

Att ha aktiviteter som kan genomföras på sin egen nivå. Eller har man typ det här klättra på stenar och 

hoppa att det finns olika höjd på stenarna. Olika utmaning för att kunna… Alla ska känna att dom 

lyckas. Barnet ska känna att det här behärskar jag. Det här tycker jag är roligt. För det får ju inte vara… 

Vi säger ju ofta att vi utmanar barnen och barn ska ju utmanas men det får ju inte vara för stor 

utmaning så barn blir rädd helt enkelt. För att ramla om man säger om man är på en hög sten liksom.  

 

 

6:6 Förskollärarna vill främja barns allsidiga utveckling och lärande genom 

arbete med fysisk aktivitet och rörelse 

Denna kategori innehåller svar som visar att målet med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan 

inte bara är att främja barns motoriska utveckling. Utan att fysisk aktivitet och rörelse också 

ses som positivt för barns kognitiva och sociala utveckling.  

 

 

6:7 Rörelsemönster och koordination 

Flera av informanterna nämner på olika sätt hur barns kognitiva utveckling främjas genom 

fysisk aktivitet och rörelse. F 4 säger att: ”Därför att vi vet också att fysisk aktivitet och 

hjärnan har sådan connection liksom. Så det spelar ingen roll om jag målar med en tvååring 

om den inte kan rörelsemönstret”. F 2 (stora barn) och F 3 (små barn) menar att rörelse är 

grundläggande för barns övriga lärande och utveckling och F 3 säger att: 

 

Rörelse är ju grundläggande. För att man ska få in allt det andra. Så det är ju viktigt med det först. 

Rörelse är ju en grund för att man ska kunna ta in annat och sortera och dom här sinnesintrycken och 

så. Det är viktigast när de är små.  

 

F 1 (stora barn) pratar om att lära matematik genom rörelse och menar att om barnen har 

jobbat med kroppen med den kunskap som de befäster då sitter den på ett annat sätt. Än att 

bara jobba teoretiskt. F 1 fortsätter och säger att: ”Så gör vi koordinationshopp eller, för det 

är ju så bra för inlärningen med höger och vänster hjärnhalva. För man lär sig koordination 

och det har ett samband med läs- och skrivinlärningen”. 
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6:8 Social utveckling – barns deltagande i lek 

Flera av informanterna påtalar att arbetet med fysisk aktivitet och rörelse är viktigt på grund 

av att de ser samband mellan barns motoriska och sociala utveckling. F 5 (stora barn) och F 

4, F 6, F 7 (små barn) talar alla om hur fysisk aktivitet och rörelse främjar barnens motoriska 

utveckling vilket i sin tur påverkar barns sociala kompetens på olika sätt. Samtliga 

informanter anser att barn med god motorik har lättare att delta i lek tillsammans med andra 

barn. F 6 säger att: ”Bättre motorisk utveckling leder till en bättre social utveckling barn 

emellan. Leken blir ju som mer utvecklad och de vågar ta för sig på ett helt annat sätt”. F 5 

(stora barn) talar om hur rörelse ger positiva effekter på barns hälsa, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning. F 5 menar också att det sker ett lärande och en utveckling av barns 

samspel samt att turordning träns i och med rörelseaktiviteterna. F 5 påpekar att allt detta 

också är faktorer som leder till att barn har lättare att delta i lek tillsammans med andra. F 4 

(små barn) talar om vikten av att fysisk aktivitet och rörelse lägger grunden för en god 

motorik vilket gör att barnen inte känner sig klumpiga och kanske på grund av det avstår från 

saker som till exempel att delta i leken tillsammans med andra barn. F 7 (små barn) säger att: 

 

Jamen i rörelse och dans tränas det mycket social kompetens. Barnen härmar varandra sen är det ju 

livsglädje när det spritter i kroppen. Men man måste uppmuntra nyfikenhet och att hjälpa de att våga 

och uppmuntra att vara med och så. Barnen får bra självkänsla då. 

 

 

6:9 Förskollärarnas gemensamma uppfattning är att möjligheterna överväger 

svårigheterna i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan 

Denna kategori innehåller svar som visar att förskollärare mestadels ser möjligheter i sitt 

arbete med fysisk aktivitet och rörelse men att det finns svårigheter som har med olycksrisken 

och det organisatoriska att göra. 

 

 

6:10 God kunskapsnivå, miljön och rätt material  

Samtliga informanter anser sig ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet för arbetet med 

fysisk aktivitet och rörelse på den nivå de arbetar på. Däremot talar F 1 (stora barn) och F 4 

(små barn) om att det alltid är önskvärt med vidareutbildning. F 5 (stora barn) och F 6, F 7 

(båda små barn) saknar inget i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. Medan F 1 (stora barn) 
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och F 4 (små barn) önskar mera motorikmaterial till att exempelvis sätta upp olika 

motorikbanor, eller vippbrädor för balansträning. Samtidigt påpekar F 4 att det går att göra 

mycket av lite när det gäller fysisk aktivitet och rörelse. F 1 säger att de utnyttjar de 

möjligheter de har för arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. Samtliga informanter talar på 

något vis om miljön vilken enligt informanterna både möjliggör och försvårar arbetet med 

fysisk aktivitet och rörelse. Flera av informanterna talar om att närheten till skogen ger bra 

möjligheter i arbetet. Endast F 7 (små barn) talar om att det är trångt inne och att miljön ute 

på gården inte heller ger bra förutsättningar i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. 

Däremot ser F 7 tillsammans med flertalet informanter att det är en tillgång att de får använda 

skolans gympasal för fysisk aktivitet och rörelse någon gång varje vecka. 

 

 

6:11 Eget intresse hos förskollärare underlättar i arbetet 

F 6 (små barn) är själv intresserad av och tycker att det är roligt med fysisk aktivitet och 

rörelse. F 6 ser sig själv som en förebild för barnen och talar om att det underlättar i arbetet 

med fysisk aktivitet och rörelse om förskolläraren själv är aktiv, rör på sig och deltar i 

aktiviteter. På det viset kan förskollärare locka barnen till lek och rörelse. Också F 1 (stora 

barn) menar att barnen känner om förskolläraren själv är intresserad och tycker det är roligt 

med rörelseaktiviteter och att det då blir positivt. F 2 menar att det som intresserar en själv är 

lättare att arbeta med. Där känns det tryggt. F 1 (stora barn) menar att för att arbete med 

fysisk aktivitet och rörelse ska bli riktigt bra krävs det att man själv är intresserad av det. F 1 

säger att: 

 

Även om det står i vårt uppdrag att vi ska och såhär men om du inte helhjärtat går in i ett engagemang i 

en aktivitet så är det jättesvårt att fånga barnens intresse. Du kan inte själv bara stå där och verka 

ointresserad för då tycker inte dom att det är kul heller och då kommer inte dom att komma till den där 

rörelseaktiviteten som du inbjuder till. För då, det känner barn och barn är jättesmart och jätteklok. Å 

glädje absolut alltså är det viktigaste att visa glädje. Det här är roligt! 

 

 

6:12 Svårigheter i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse 

Samtidigt som samtliga informanter påtalar vilka möjligheter de har till att utföra arbetet med 

fysisk aktivitet och rörelse i sin verksamhet på ett positivt sätt nämns också vissa svårigheter. 

Flera av informanterna nämner en svårighet i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse som att 
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arbetet kan innebära risker för att olyckor kan hända. Att det alltid finns en risk att barnen 

ramlar ner när de balanserar och klättrar på olika saker. F 1 (stora barn) menar att det är 

viktigt att tänka säkerhet hela tiden. När det gäller risk för olyckor i arbetet säger F 2 (stora 

barn) att: 

 

Många som jobbar inom barnomsorgen är ju lite kontrollerade och rädd för att barnen ska göra illa sig 

å sånt där men man måste ju utmana man måste ju vara lite… för det är inte farligt. Om man gungar till 

exempel då ska man ju verkligen få prova på och gunga högt. Liksom så att de killar lite i magen och 

så där. Och bara det är ju en grej att komma över för många att gunga först väldigt lite och sen gunga 

väldigt mycket. 

 

Andra svårigheter i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse, som F 1 (stora barn) och F 3, F 4, 

F 7 (alla små barn) tar upp, har med organisationen att göra. F 7 (små barn) menar att det inte 

alltid finns nog med personal för att kunna hjälpa alla barn tillräckligt i olika aktiviteter för att 

det ska främja barnens motoriska utveckling. Detta är också något som F 3 (små barn) 

uttrycker och menar att svårigheter i arbetet är att hinna ge de barn som kommit längre i sin 

motoriska utveckling utmaningar då det finns andra barn som behöver hjälp för att de kanske 

måste tröstas. F 4 (små barn) känner att det kan vara svårt att komma iväg ut till skogen för 

att all personal ska ha rast. F 1 (stora barn) menar att det inte alltid finns ekonomi till att få de 

riktigt utmanande motorikredskapen för att kunna utveckla verksamheten ännu mer. F 1 säger 

att: 

 

Jag ser egentligen inga större svårigheter men ska man leta någonting ja då är det kanske ekonomiskt 

då att man inte kan få allt motorikmaterial man vill ha eller säkerhetsmässigt. Men annars som jag ser 

det så finns det inte mycket svårigheter. Det är mest bara möjligheter med fysisk aktivitet och rörelse. 

 

 

6:13 Förskollärarna belyser på olika sätt vikten av att planera för 

rörelseaktiviteter men talar samtidigt om den spontana rörelsen 

Denna kategori innehåller svar som visar hur de planerade rörelseaktiviteterna på olika sätt 

ses som viktiga i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. Samtidigt ses den spontana rörelsen 

som en stor del av verksamheten. 
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6:14 Arbetet med fysisk aktivitet och rörelse ses som både planerat och spontant 

Flera av informanterna anser sig planera för rörelseaktiviteter men säger samtidigt att de ser 

rörelse som spontana aktiviteter som är ständigt pågående. F 6 (små barn) menar att den 

planerade rörelseaktiviteten är en rörelseskiva och den rörelse som sker vid samlingar annars 

är det leken som genomsyrar dagen. F 6 säger att lek ute på gården sker spontant och innebär 

att barnen springer, cyklar, klättrar och gungar. F 7 (små barn) talar om hur de har planerad 

rörelse med dans till musik men att det är mycket spontan rörelse i arbetet hela tiden med små 

barn. F 7 säger att barnen kryper, övar på att gå, tränar balansen och klättrar hela tiden. Går i 

trappor till broar och rutschkanan. Klättrar på stegen upp till skötbordet. F 7 säger att arbetet 

till största del handlar om spontan rörelse. Samtliga informanter påtalar att de på något sätt 

planerar för fysisk aktivitet och rörelse. F 1 menar att det alltid planeras för rörelseaktivitet 

och både F 1 och F 2 (båda stora barn) påtalar att gympan är planerad. Sedan har de även 

planerade regellekar.  

 

 

6:15 Planering behövs för att rörelseaktiviteter ska bli av  

F 2 säger att de har sin planeringstid och på den gäller det att vara effektiv och om planerade 

rörelseaktiviteter säger F 2 att: 

 

Det är för att behålla kvalitén det här att man har en stående tid och den har man och den ska man ha. 

Man måste ju prioritera hur man jobbar och för att behålla kvalitén måste man ha fasta tider. Men det 

här spontana kan det också bli utöver det planerade. Men inte att det spontana tar över för då kan det 

planerade lätt glida bort. 

 

F 5, F 2 (stora barn) och F 4 (små barn) talar om att de planerar för rörelseaktiviteter men att 

innehållet i dessa inte alltid blir som planerat beroende på vad barnen intresserar sig för. F 5 

säger att: ”Men just att det blir rörelse när vi har satt upp det. Det är viktigt”. F 4 (små barn) 

uttrycker svårigheter med att planera för rörelseaktiviteter i och med att det är svårt att styra 

de små barnen. Men vad det än blir för innehåll finns det en tanke bakom aktiviteterna. F 4 

säger att: ”Nej jag tycker inte jag planerar. Ja jag planerar att vi ska gå till skogen men inte att 

vi ska träna på att stå på ett ben i skogen. Utan jag följer barnen mer där”. Även F 3 talar om 

att det är mycket som inte går enligt plan i arbetet med yngre barn och säger att: 

 

Dom är ju små så dom går ju inte dit man tänker att de ska gå kanske. Men man blir ju styrd också, det 

blir man ju, av barnen ja. Eller nån längtar efter mamma eller så. Det viktiga är ju för oss att det ska 
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vara positivt och att det ska fortsätta kännas positivt. Så då får man ju backa lite, sänka kraven liksom. 

Så man får med alla i gruppen och att alla tycker att det känns bra att vara med. När man leker björnen 

sover, jamen man kanske inte kan leka det på riktigt för de får ju inte bli rädd.  

 

Flera av informanterna ger uttryck för att planerade rörelseaktiviteter är mer för de stora 

barnen än de små. F 7 (små barn) säger att desto äldre barnen är desto mer planering behövs. 

Även F 4 (små barn) säger att: 

 

Jag tycker ju att, barn behöver ju röra på sig. Men barn på förskolan rör sig ju liksom dom rör sig ju 

ändå hela tiden. Men sen har man lärarledda aktiviteter för att utmana och för att barnen ska utvecklas 

också. Jag tror att de planerade är mer för äldre. För dem har man mer planerad verksamhet, har mera 

lekar. För då får man också in andra saker som… då är det ju mycket samspel å det är svårt med 

mindre barn. 

 

 

6:16 Genom planerade rörelseaktiviteter tillgodoses barns behov i deras motoriska 

utveckling 

Flera av informanterna menar att det är viktigt med planerade rörelseaktiviteter för att kunna 

ha koll på varje barn. Vad de behöver i sin motoriska utveckling. I dessa aktiviteter får 

förskollärarna syn på vad som barnen inte riktigt klarar av och vad barnen behöver träna mer 

på. F 1 (stora barn) säger att: 

 

Och sen kan det ju vara såhär att nu ser vi att barnen behöver jättemycket träning i koordinationshopp, 

det är jättesvårt med koordinationshopp, det är många barn som behöver träna på det och då gör man ju 

en rolig aktivitet av det. Som är planerad. Att ja, men då gör vi det här nu och så får alla va med och 

gör vi det på rätt sätt då lockar vi med alla barnen. Så det är ju mycket hur pedagogen presenterar en 

planering och att det är upp till pedagogen att locka till sig barnen. Som jaa, men det här är roligt vi vill 

va med! 

 

F 5, F 2 (stora barn) och F 3, F 6 (små barn) talar om att planerade rörelseaktiviteter ger rätt 

förutsättningar för att barn ska våga och därmed också känna rörelseglädje. F 3 säger att: 

 

Alltså jag tror ju rörelse är ju en sak som kommer spontant och barnen tränar ju på saker som inte vi 

styr över. Jag menar på gården också, att rulla nerför backen eller att gunga liksom. Sådana saker. Det 

är ju som att dom hittar de här och snurra också och allting. Dom hittar det här lite själva så är det ju. 

Men sen är det väl inte fel att planera saker för att det ska bli lite extra roligt och extra spännande och 
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väcka den där lusten och liksom nyfikenheten och få med sig alla. Dom som kanske står och tittar och 

så. 

 

Endast F 1 (stora barn) och F 3 (små barn) nämner att det står i läroplanen att arbete med 

rörelse är en del av deras uppdrag. Därför ska det också planeras för rörelseaktiviteter. 

 

 

6:17 Sammanfattning av resultat 

Förskollärarna talar i stort om tre olika miljöer där aktiviteter vilka uppfattas som fysisk 

aktivitet och rörelse äger rum. En enad uppfattning bland förskollärarna är att i skogen sker 

en stor del av arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. Där springer, klättrar och hoppar 

barnen. Även ute på gården sker rörelseaktiviteter i och med barns egen lek eller genom 

planerade lekar. Flera av förskollärarna talar också om skolans gympasal som en miljö för 

fysisk aktivitet och rörelse där de även har tillgång till allt material. Hinderbanor ställs 

iordning och bollar används.  

 

Ett av målen med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan är att tillgodose barns behov i deras 

motoriska utveckling. I och med fysisk aktivitet och rörelse får motoriskt osäkra barn 

möjlighet att träna extra. I arbetet utgår förskollärarna från barns behov och genom att 

anpassa aktiviteterna ser förskollärarna till att alla barn får lyckas efter deras motoriska 

förmåga. Barnen utmanas därefter lagom mycket i sin motoriska utveckling. Att barn har en 

säker motorik gör också att de vågar delta i lek. Genom leken utvecklas barnen även socialt. 

Fysisk aktivitet och rörelse ses inte bara som viktigt för barns motoriska utveckling. Ett annat 

mål med arbetet med fysisk aktivitet och rörelse är att främja barns övriga inlärning. Genom 

fysisk aktivitet och rörelse får barnen arbeta in de rörelsemönster som krävs för att kunna 

klara av teoretiska uppgifter. 

 

En rad faktorer möjliggör på ett positivt sätt för arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. 

Såsom att förskollärare ser sig ha en god kunskapsnivå för att arbeta med fysisk aktivitet och 

rörelse i förskolan. Förskollärarna ser möjligheter i och med miljön såsom närhet till skog, 

tillgång till skolans gympasal och bra utegård. Endast en talar om miljön som en negativ 

faktor. En annan faktor som förskollärarna talar om är att det egna intresset av fysisk aktivitet 

och rörelse underlättar i arbetet. Det är lättare att delta i aktiviteterna tillsammans med barnen 

om förskolläraren själv är intresserad. Möjligheterna överväger svårigheterna i arbetet med 
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fysisk aktivitet och rörelse men några av förskollärarna talar om att det alltid finns en risk för 

olyckor som till exempel fall från stenar. Sedan påtalas att det är svårt att få ihop arbetet med 

fysisk aktivitet och rörelse rent organisatoriskt. Såsom att det inte finns tillräckligt med 

personal för att räcka till att hjälpa alla barnen i deras motoriska träning och utveckling. 

 

Samtliga förskollärare belyser vikten av planerade rörelseaktiviteter men talar samtidigt om 

vikten av spontana rörelseaktiviteter i verksamheten. Det anses som viktigt att planera 

rörelseaktiviteter för att dessa aktiviteter ska bli av. Däremot talar flera av förskollärarna om 

att de inte planerar för innehållet i aktiviteterna. Innehållet blir till genom att de följer barnens 

intresse där och då. Planerade rörelseaktiviteter ses också som viktiga för att förskollärarna 

kan i dessa aktiviteter ha koll på barnen. De ser vad barnen behöver i sin motoriska 

utveckling och tillgodoser detta i planerade rörelseaktiviteter. 

 

 

7. Diskussion 

I den första delen, metoddiskussionen, diskuteras val av metod i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter följer en resultatdiskussion. Det framkomna resultatet 

diskuteras och relateras till tidigare forskning.  

 

 

7:1 Metoddiskussion 

Jag har genom intervjuer kartlagt förskollärares uppfattningar om deras arbete med fysisk 

aktivitet och rörelse i förskolan. Jag har sedan beskrivit resultatet av min undersökning. 

Syftet var att utifrån förskollärares perspektiv öka kunskapen om hur förskollärare arbetar 

med fysisk aktivitet och rörelse. Mitt tillvägagångssätt gav intervjupersonerna möjlighet att 

berätta med egna ord. Kvalitativa intervjuer riktar intresset mot den intervjuades ståndpunkter 

(Bryman, 2011). I mina intervjuer fick jag fylliga och utförliga svar. Att intervjuerna gav mig 

fylliga och utförliga svar gjorde möjligtvis analysarbetet mer krävande. Detta till skillnad mot 

en kvantitativ metodik vilken syftar till att generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas 

(Bryman, 2011). Då yttre faktorer påverkar vid intervjuerna är jag medveten om att resultatet 

inte kan bli helt objektivt. Min medverkan i rummet, valet av tidpunkt och plats är alla olika 

faktorer som spelar in. Även det faktum att en annan person kom in i rummet vid två av 
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intervjutillfällena vilket gjorde att intervjupersonen tappade tråden en kort stund vilket kan ha 

påverkat svaren och därmed det färdigställda resultatet. 

 

Jag var noga med att avsätta tillräckligt mycket tid till varje intervju för att undvika att varken 

jag eller informanten skulle känna oss stressade. Jag gavs tid till att ställa följdfrågor 

samtidigt som informanterna gavs tid till att besvara samtliga frågor på ett genomtänkt sätt. 

Nackdelen med att genomföra intervjuer är att intervju som datainsamlingsmetod är 

tidskrävande, både vid utförandet och analysarbetet. Flera intervjuer skulle möjligen ha stärkt 

tillförlitligheten i studien ytterligare. Om frågorna skickats ut i förväg skulle 

intervjupersonerna dessutom fått chans att förbereda sig och tänka igenom svaren vilket 

också kan ha gett större tillförlitlighet. I de gjorda intervjuerna reagerade samtliga 

informanter på liknande sätt när jag ställde frågorna. Enligt min uppfattning var det ingen 

fråga som missuppfattades. Detta stärker tillförlitligheteten i mina frågor i intervjuguiden. 

Jag anser att intervjufrågorna är giltiga för att svara på mitt syfte. Intervjufrågorna var tydliga 

och besvarades utförligt. Samtliga intervjupersoner var engagerade och visade sig intresserad 

av att besvara frågorna. 

 

Jag använde mig av en intervjuguide för att säkerställa att frågorna svarade mot mitt syfte. 

Arbetet med att sammanställa intervjuguiden var inte helt lätt. Svårigheten var att komma upp 

med giltiga frågor i förhållande till syfte och frågeställningar. Jag ville inte heller föra in 

intervjupersonerna i en viss riktning genom ledande frågor (Bryman, 2011). Jag följde 

intervjuguiden vid samtliga intervjuer men beroende på vilka svaren blev ställdes olika 

följdfrågor. Detta för att få utförligare svar och på det viset undvika att missförstå vad 

informanterna menade. Det faktum att jag spelade in intervjuerna gjorde att jag fick med 

exakt det som sades vilket hade varit svårt att hinna anteckna. Detta minimerade risken för 

feltolkningar av svaren vilket ökade studiens trovärdighet. 

 

 

7:2 Resultatdiskussion 

Utifrån mitt resultat framgår att fysisk aktivitet och rörelse kan se olika ut i förskolans 

verksamhet. Förskollärarnas uppfattning är att fysisk aktivitet och rörelse innebär allt ifrån att 

gå till skogen och klättra och balansera till att ha gympapass i skolans gympasal. Det framgår 

även att mycket av den fysiska aktiviteten och rörelsen sker på gården i form av rörelselekar 
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eller barnens spontana rörelse. Det är viktigt att förskollärare uppmuntrar och erbjuder barnen 

att dagligen vistas i olika mångsidiga och stimulerande miljöer för att främja barns motoriska 

utveckling (Timmons et al., 2007; Huitfeldt et al., 1998). 

 

 

7:3 Barns motoriska och sociala utveckling främjas 

Studiens resultat understryker att ett av målen i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse i 

förskolan är att förskollärarna ser arbetet som främjande för barnens motoriska utveckling. 

Den motoriska utvecklingen innefattar både barns grovmotorik och barns finmotorik enligt 

Grindberg och Jagtøien (2000). I mina resultat påvisas att förskollärarna anser sig erbjuda 

barnen aktiviteter som att gå, springa, klättra och hoppa. I dessa aktiviteter är det barnens 

stora muskelgrupper som aktiveras och därav barnens grovmotoriska utveckling som främjas. 

Men allteftersom barnet behärskar de grovmotoriska rörelserna sker även utveckling av de 

mer precisionskrävande finmotoriska rörelserna. Dessutom kräver flera av aktiviteterna 

koordination av både grovmotorik och finmotorik. Ett resultat som i dess förlängning 

påverkar den motoriska utvecklingen hos barnen men också barns sociala utveckling. 

Resultaten visar att förskollärarna anser att en god motorik innebär att barnen lättare deltar i 

lek. I leken samspelar barnen med andra vilket främjar barns sociala utveckling. Det finner 

jag vara helt i linje med Grindberg och Jagtøien (2000) som konstaterat att om barnet på ett 

avspänt sätt kan använda sin kropp känner de också tillit till den. Det uppfattar jag som att en 

motoriskt säker kropp innebär deltagande i gemensam handling och samspel med andra, 

såsom lek. Medan motoriskt osäkra barn lätt kan uteslutas eller inte våga delta i lek (ibid. 

2000).  

 

 

7:4 Barns självförtroende förbättras 

Flera forskare såsom Huitfeldt et al. (1998) anser att en god rörelseutveckling stärker barnens 

självförtroende vilket också leder till att de vågar delta i lek och spel tillsammans med andra. 

Genom mina resultat kan jag konstatera att förskollärarnas uppfattning är att en viktig del i 

arbetet är att ge barnen rätt förutsättningar för att våga prova nya saker och att lyckas i sin 

motoriska utveckling. Detta skulle då leda till bättre självförtroende och en bättre självkänsla 

hos barnen, ett påstående med stöd hos flera forskare. Kroppen och barns rörelseerfarenheter 

är tätt förknippade med barns utveckling av deras självuppfattning (Osnes et al., 2012). 
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Jagtøien et al. (2002) uttrycker det som att barnen utforskar och experimenterar genom 

rörelser och på det viset lär barnen känna sig själv och sin omgivning. Genom olika 

utmaningar lär sig barnen att bemästra sin egen situation rent kroppsligt och att bättra sitt 

självförtroende.  

 

 

7:5 En god motorik och barns kognitiva utveckling 

Genom rörelsen utvecklas barnen på ett naturligt sätt både fysiskt, psykiskt och socialt 

(Huitfeldt, 1998; Riksidrottsförbundet, 2009; Grindberg & Jagtøien, 2000; Jagtøien et al., 

2002). Studiens resultat visar att arbetet med fysisk aktivitet och rörelse ses som viktigt för 

barns allsidiga lärande och utveckling. Förskollärarna ger bland annat uttryck för att fysisk 

aktivitet och rörelse ses som grundläggande för att kunna ta in och lära det teoretiska. Genom 

fysisk aktivitet och rörelse i förskolan kan barnen ges möjlighet att träna sin motorik och med 

träning blir barnens rörelser så småningom automatiserade. Automatiserade rörelser är 

nödvändiga för att barn ska lyckas med vissa teoretiska uppgifter, ett påstående med stöd hos 

flera forskare. Ericsson (2005) menar att brister i automatiseringen av rörelser kan störa barns 

koncentrationsförmåga i olika kognitiva inlärningssituationer. Grindberg och Jagtøien (2000) 

konstaterar att när rörelser automatiseras frigörs kognitiv kanalkapacitet till att koncentrera 

sig på andra områden som exempelvis att lära sig räkna, skriva och bedöma sin omgivning.  

 

 

7:6 Att utmana barnen 

I mitt resultat påvisas det att förskollärares uppfattning är att fysisk aktivitet och rörelse sker i 

samspel tillsammans med barnen och på så vis kan förskollärare utmana barnen i deras 

motoriska utveckling. Förskollärarna talar om att själva vara aktiva och träna tillsammans 

med barnen på olika rörelser. I interaktion med vuxna och andra barn skapas ett lärande och 

utveckling hos barnen. Genom att förskollärarna väljer att aktivt delta i aktiviteterna kan de 

också hjälpa barnen att gå från sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå. Jag finner 

det viktigt med en medvetenhet om hur det egna agerandet påverkar barnens lärande och 

utveckling. Förskollärare som själva deltar i aktiviteter och är närvarande skapar positiva 

upplevelser hos barnen när det kommer till fysisk aktivitet och rörelse. Det finner jag vara 

helt i linje med Osnes et al. (2012) som betonar vikten av att rörelseaktiviteter ska kännas 

positiva samt att barnen ska känna sig trygga. Jag uppfattar detta som att goda upplevelser av 
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fysisk aktivitet och rörelse får barnen att fortsätta att utforska och pröva kroppens 

rörelsemöjligheter.  

 

I mitt resultat framkommer att förskollärare ger uttryck för en vilja att ge barnen lagom stora 

utmaningar och på det viset skapa en rörelseglädje hos barnen. Då barnen kan befinna sig 

långt ifrån varandra i deras motoriska utveckling är det inte en enkel uppgift för förskollärare 

att skapa undervisning i fysisk aktivitet och rörelse som leder till positiva upplevelser för alla 

barn. För små utmaningar kan innebära att barnen inte upplever aktiviteterna som 

meningsfulla medan för stora utmaningar, där barnen inte lyckas, kan ta död på barnens 

intresse för fysisk aktivitet och rörelse. Det finner jag vara helt i linje med tidigare forskning 

som konstaterat att det är av största vikt med en god undervisning för att barnet ska få 

positiva erfarenheter av fysisk aktivitet och rörelse vilken leder till att barnet bibehåller en bra 

relation till fysisk aktivitet och rörelse genom hela sin livslängd (Loprinzi et al., 2015; 

Huitfeldt, 1998).  

 

 

7:7 Motoriskt osäkra barn 

I mitt resultat påvisas att förskollärarna anser sig ge barn som är motoriskt osäkra eller ligger 

efter i den motoriska utvecklingen möjligheter till extra rörelse och extra motorisk träning. 

Barns motoriska utveckling börjar redan i hemmen där föräldrar till exempel lägger små 

spädbarn på mage för att de ska kunna träna att lyfta på huvudet. De motoriska färdigheterna 

som barnen bemästrar kommer inte utav sig själva utan barnet behöver ges möjligheter till att 

träna på dessa rörelser. Det finner jag vara helt i linje med Osnes et al. (2012) som konstaterat 

att övning och praktisk tillämpning är centrala faktorer i barns motoriska utveckling. Detta 

uppfattar jag som att barn som då är motoriskt osäkra eller har motoriska brister behöver 

denna träning än mer för att utvecklas. Ett påstående som stöds av flera forskare såsom 

Ericsson (2003); Ericsson (2005) som konstaterat att ökad fysisk aktivitet och motorisk 

träning har stor betydelse för barn med små och stora motoriska brister. Också Iivonen et al. 

(2011) påvisar i deras studie att barns rörelseförmågor förbättrades redan efter två veckors 

träning och undervisning i fysisk aktivitet.  
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7:8 Att möta och tillgodose barns behov 

Mitt resultat påvisar hur förskollärare ger uttryck för vikten av att se och möta varje barns 

behov när det kommer till barns motoriska utveckling. Flera forskare såsom Iivonen och 

Sääkslahti (2014); Ericsson (2005); Grindberg och Jagtøien (2000) anser att barns motoriska 

utveckling följer en viss ålders- och mognadsprocess samt följer bestämda stadier eller faser. 

Detta uppfattar jag som att barnen kan ha vitt skilda behov gällande deras motoriska 

utveckling. Att möta varje enskilt barns behov innebär således att vissa barn kan behöva mer 

hjälp än andra för att lyckas med vissa rörelseaktiviteter. I resultatet framgår det att 

förskollärare ger uttryck för att varje enskilt barn ska få möjlighet att träna på sin motorik 

utifrån sina egna förutsättningar. Det finner jag vara helt i linje med Grindberg och Jagtøien 

(2000) som konstaterat att anpassning av aktiviteter samt stöd och hjälp av förskollärare 

krävs för att ge alla barn en kontinuerlig utveckling av sin rörelsepotential. Det uppfattar jag 

som att förskollärarna bör planera för aktiviteter som kan genomföras på olika nivåer samt 

vara närvarande i aktiviteterna för att alla barn ska få möjlighet att lyckas. 

 

 

7:9 Goda kunskaper underlättar i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse 

Resultaten visar att förskollärarna anser sig ha goda kunskaper för att arbeta med fysisk 

aktivitet och rörelse i förskolan. Det finner jag vara helt i linje med Grindberg och Jagtøien 

(2000) som konstaterat att det krävs en rad kunskaper inom ämnesområdet fysisk aktivitet 

och rörelse för att skapa en trygghet och säkerhet i arbetet. Detta uppfattar jag som att 

goda kunskaper möjliggör för förskollärarna att ge barnen positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet och rörelse i förskolan. Dock går mitt resultat emot vad Sevimli-Celik och Johnsons 

(2013) studie påvisat då deras resultat säger att förskollärarnas kunskaper inom området 

behöver förbättras. Även Venetsanou och Kambas (2017) har påvisat att barns utveckling 

påverkas på ett negativt sätt då förskollärarnas kompetens och självförtroende hindrar dem i 

att leda rörelseaktiviteter. Dessutom utifrån mina resultat kan jag konstatera att det inte bara 

är god kunskap hos förskollärare som krävs för att arbete med fysisk aktivitet och rörelse ska 

bli av. Samtliga förskollärare i min studie anser att fysisk aktivitet och rörelse är en viktig del 

i förskolans verksamhet. Medan Copeland et al. (2012) påvisat i sin studie att förskollärarnas 

attityd hindrar dem i arbetet med att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet. Det uppfattar 

jag som att förskollärares inställning är betydelsefull för huruvida fysisk aktivitet och rörelse 

ska få utrymme i verksamheten eller ej.  
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7:10 Planerade rörelseaktiviteter 

I mitt resultat påvisas det att förskollärare ger uttryck för hur de planerar för fysisk aktivitet 

och rörelse i förskolan likväl som förskollärarna ser den spontana rörelsen som en stor del i 

arbetet med fysisk aktivitet och rörelse. Det finner jag vara helt i linje med tidigare forskning 

som pekar på vikten av fysisk aktivitet och rörelse för barns utveckling (Venetsanou & 

Kambas, 2017; Copeland et al., 2012; Timmons, 2007). Detta uppfattar jag som att all fysisk 

aktivitet och rörelse som blir av, planerad eller spontan, är bra för barns utveckling. Dock 

visar mina resultat på hur förskollärare på olika sätt uppfattar vikten av planerade 

rörelseaktiviteter. Det talas om olika anledningar till behovet av just planerade 

rörelseaktiviteter. Såsom att säkerställa att barnen erbjuds tillräckligt med fysisk aktivitet och 

rörelse i förskolan eller att förskollärare i och med planerade rörelseaktiviteter kan upptäcka 

motoriskt osäkra barn samt tillgodose deras behov av träning. Jag finner det vara helt i linje 

med Iivonen et al. (2011) som konstaterat att fysisk aktivitet och rörelse i förskolan bör vara 

organiserad. Det uppfattar jag som att planerade rörelseaktiviteter är viktiga för att alla 

barnen på ett positivt sätt ska få möjlighet att träna på rörelser som de har behov av att träna 

på och därmed utvecklas motoriskt.  

 

Anmärkningsvärt i mina resultat är att endast två av förskollärarna nämner att verksamheten 

ska utgå från läroplanen och därför ska det också planeras för fysisk aktivitet och rörelse. Att 

endast två förskollärare nämner läroplanen i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse menar 

jag kan ha sin förklaring i att arbetet med fysisk aktivitet och rörelse tar väldigt liten plats i 

förskolans läroplan.  

 

 

8. Slutsatser 

All fysisk aktivitet och rörelse som blir av är positivt. Lärande och utveckling sker hela tiden 

i en pågående verksamhet och inte bara i planerade aktiviteter. Detta innebär att den spontana 

rörelsen är ett utmärkt komplement till planerade rörelseaktiviteter. Däremot är behovet av 

planerade rörelseaktiviteter stort för att tillgodose och möta barnens behov i deras motoriska 

utveckling. I de spontana rörelseaktiviteterna som sker ute på gården. I barns lek. Där är det 

inte lika lätt att upptäcka barns motoriska brister. Inte heller säkerställs att barnen ingår i 

aktiviteter där de får träna på de motoriska förmågor de har behov av att träna på. Det finns 

därför ett behov av planerade rörelseaktiviteter som har som mål att främja barns motoriska 
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utveckling. Dessutom erbjuder gården miljöer där barn kan leka stillasittande som till 

exempel i sandlådan. Det innebär att alla barn, bara för att de är ute på gården, inte ingår i 

fysisk aktivitet. I de planerade rörelseaktiviteterna ges barnen bättre möjligheter till att träna 

sin motorik. Där kan förskollärare se barnens behov och utifrån dessa ge barnen lagom stora 

utmaningar. Detta för att en utveckling och lärande ska ske. I dessa får barnen också mer 

positiva erfarenheter av rörelse då förskollärare är närvarande och kan ge stöd och hjälp till 

barnen. Också tidigare forskning pekar på behovet av motorisk träning under organiserade 

förhållanden för att främja utveckling och lärande hos barnen.  

Goda kunskaper inom ämnet, förskollärares inställning och ett eget intresse hos förskollärare 

är olika faktorer som underlättar och förbättrar arbetet med fysisk aktivitet och rörelse.  

Vikten av att planera för fysisk aktivitet och rörelse ligger till stor del i att säkerställa att 

rörelseaktiviteter ska få utrymme i verksamheten medan innehållet i rörelseaktiviteterna inte 

alltid är planerat för. För att öka barns möjligheter till utveckling och lärande, ge barnen 

bättre möjligheter till att träna sin motorik samt ge barn positiva erfarenheter av fysisk 

aktivitet och rörelse bör förskollärare också planera för ett innehåll i dessa rörelseaktiviteter. I 

förskolan sätts grunden för ett livslångt lärande hos barnen men också för ett positivt 

förhållande till fysisk aktivitet och rörelse. Detta är betydelsefullt för huruvida barnen genom 

hela sin barndom och i vuxen ålder ska välja en aktiv livsstil som främjar deras hälsa och 

välbefinnande eller inte. 

 

 

9. Fortsatt forskning 

Denna studie hade för avsikt att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar med fysisk 

aktivitet och rörelse samt synliggöra huruvida det arbetet kräver planerade rörelseaktiviteter 

eller ej. Bland förskollärarna råder en allmän uppfattning om att behovet av planerade 

rörelseaktiviteter är viktigare för de stora barnen i verksamheten. Det som väckt mina tankar 

med denna studie är att vad som uppfattas som fysisk aktivitet och rörelse är individuellt. Det 

skulle därför vara av intresse att se på det utifrån barns perspektiv. Anser de stora barnen att 

de håller på med fysisk aktivitet och rörelse när de till exempel går till skogen? Eller leker på 

gården? Vad är fysisk aktivitet och rörelse enligt barnen? Vad säger barnen om deras behov 

av fysisk aktivitet och rörelse? 
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11. Bilagor 

 

11:1 Intervjuguide 

Biografiska öppningsfrågor 

 

1. Hur många års erfarenhet har du av yrket? 

2. Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med idag? 

 

Yrkesrollen 

 

3. Hur ser arbetet ut med fysisk aktivitet och rörelse i er verksamhet? 

4. Läggs det tid på planering av rörelseaktivitet? Hur ofta i så fall? 

5. Hur är din syn på behovet av just planerade rörelseaktiviteter i förhållande till barns 

utveckling? 

6. Saknas det något i ditt arbete med rörelseaktiviteter? Om ja – beskriv 

7. Hur känner du dig i ditt arbete när det kommer till rörelseaktiviteter? 

8. Vilka möjligheter ser du i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse? 

9. Vilka svårigheter ser du i arbetet med fysisk aktivitet och rörelse? 

10. Hur arbetar du för att upptäcka motoriskt osäkra barn? 

11. Vilka möjligheter finns det för motoriskt osäkra barn att få utveckla sina motoriska 

förmågor? 

 

Avslutande frågor 

 

12. Är det något som du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11:2 Missiv 

Hej ……………. 

 

Du får detta brev för att du har erfarenhet av förskolläraryrket. Samt besitter viktig kunskap 

inom olika områden i förskolan. 

 

Jag vill gärna att Du deltar i min studie som handlar om förskollärares syn på området fysisk 

aktivitet och rörelse i förskolan. Med denna undersökning vill jag öka kunskapen om hur 

förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och rörelse samt synliggöra huruvida det arbetet 

kräver planerade lärarledda rörelseaktiviteter eller ej.  

 

Jag kommer att samla in data genom intervju. Intervjun beräknas ta 45 minuter och jag 

kommer ut till Er på förskolan. Jag vill att Du som deltar ska ha en förskollärarutbildning. 

Under intervjun kommer ljudupptagning att förekomma för att jag på bästa sätt ska kunna 

analysera intervjun efteråt. De data som samlas in kommer endast att användas i mitt 

examensarbete. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte 

finnas tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner 

kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan 

avstå från att svara på frågor och har när som helst rätt att avbryta intervjun. Resultatet av 

studien kan sedan hämtas och läsas i www.diva-portal.org. 

 

 

 

Jag som gör denna studie heter Camilla Friberg och går nu sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Denna studie är mitt examensarbete i pedagogik inom 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Studien genomförs under höstterminen 2018. 

 

Jag behöver svar om deltagande senast fredag den 5/10. 

 

Mitt telefonnummer är 070-230 42 21 

Min mail är camilla@arvin.se 

 

Min handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh och hon nås via 

mail indguh@hig.se 
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11:3 Sökning av tidigare forskning 

Tidigare forskning som presenteras i studien har sökts fram med hjälp av databaserna ERIC 

och Discovery. Sökord som användes var ”motor skills”, “movement”, ”physical activities”, 

”preschool”, ”early childhood education”, “development of motor skills” och “preschool 

teacher”. Urvalet grundar sig i artiklar som handlar om hur förskollärare uppfattar sitt arbete 

med fysisk aktivitet och rörelse i förskolan samt vad forskning säger om förskolebarns 

motoriska utveckling. Samtliga artiklar har varit begränsade till att vara peer-reviewed och 

referee granskade. 

 

 

 

 

 


