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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka förskollärares attityder till rörelseaktivitet samt att se 

mönster i de svar vi fått. I studien genomförde vi kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare 

på förskolor i Mellansverige. Intervjuerna innehöll halvstrukturerade frågor för att få fram 

vilka attityder förskollärarna har till rörelseaktivitet i förskolan. Resultatet visade att det 

finns förskolor som planerar och utför rörelseaktiviteter regelbundet, men att det också 

påträffas verksamheter som inte bedriver någon planerad rörelseaktivitet. Samtliga 

förskollärare håller samtliga informanter med om åsikten om att rörelse sker naturligt i barns 

vardag men åsikterna skiljer sig vid frågan om det den är tillräcklig för barns bästa. Med 

denna undersökning önskar vi kunna ge en inblick i hur olika förskollärare kan se på 

rörelseaktivitet. Vi vill också framhäva vikten av rörelseaktiviteter i förskolan, för barnens 

välbefinnande, utveckling och framtid. 
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1. Inledning 

I förskolans styrdokument framgår det att "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten om att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö 98 rev 2010, s.10). Vi har utifrån detta mål 

valt att skriva om förskollärares attityder och värderingar kring rörelseaktivitet i förskolan. 

Det finns forskning som visar att övervikt hos barn i förskoleåldern har ökat, den trenden har 

lett till att andelen barn som drabbas av typ två –diabetes också ökat. Förskolläraren har ett 

stort ansvar och en betydelsefull roll att dagligen genomföra fysiska aktiviteten för att 

minska detta samhällsproblem (Derscheid, Umoren, Kim, Henry, Zittel, 2010, s.250-252). Det 

framgår också i Vårdguiden (Jansson, 2012) att fetman hos barn har ökat därför anser vi att 

rörelseaktivitet är ett aktuellt och viktigt ämne. 

Sandow (2016, 27 mars) skriver i en artikel i Upsala Nya Tidning att forskning visar att barn 

idag är alldeles för stillasittande, vilket påverkar deras välmående och hindrar dem från att 

följa utvecklingsstadierna. Barn idag vistas längre tid på institutionerna, de blir ofta hämtade 

med bil efter långa dagar och kvällen spenderar de inomhus med sina föräldrar. Detta leder 

till att barn inte vistas i det sociala rummet på samma sätt som tidigare och därmed uteblir 

den naturliga rörelseaktiviteten (Sandow, 27mars, 2016).  

Rörelseaktivitet och hälsa är något som intresserar oss båda och i dagens stillasittande 

samhälle känns ämnet extra viktigt. Under våra tidigare praktiker har vi upplevt att det 

alldeles för sällan utförs rörelseaktiviteter i förskoleverksamheterna och detta väckte vårt 

intresse för hur andra förskollärare ser på ämnet. Vi är nyfikna på om rörelseaktivitet är 

något som värderas och prioriteras i verksamheterna eller om förskollärarna anser att det 

sker under den dagliga verksamheten. 

Planerad rörelseaktivitet med ett pedagogiskt syfte är något vi anser bör vara grundläggande 

i alla förskoleverksamheter. Alla barn bör få samma möjligheter och förutsättningar att 

utvecklas. Vi ville ta reda på vilket ansvar förskollärarna känner för att tidigt introducera 

rörelseaktivitet för att främja barns hälsa och utveckling. Vidare är vi i denna undersökning 

intresserade av att ta reda på hur pedagoger i ett arbetslag påverkas av varandras attityder 
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kring rörelse och rörelseaktiviteter. En till intressant aspekt vi undersökt är huruvida 

förskollärare ser möjligheter eller hinder i sin miljö för att utföra rörelseaktiviteter.  

1.1 Arbetsfördelning 

Under arbetsprocessen har vår ambition varit att dela upp arbetsuppgifterna så jämnt som 

möjligt. Vi började arbetet med att tillsammans tydliggöra vårt syfte och vår frågeställning. 

Sedan utformade vi intervjufrågor och diskuterade oss fram till formuleringen av dem. 

Vidare kontaktade vi förskollärarna och bestämde träff för intervjuerna, rent praktiskt så 

utförde vi två intervjuer var och spelade in dem. Därefter lyssnade vi båda två på alla fyra 

intervjuerna och analyserade materialet. Detta gjorde vi för att sedan kunna diskutera och 

analysera alla intervjuer tillsammans från två olika synvinklar, vilket gjorde att vi fick mer 

material att analysera eftersom vi upptäckte olika saker.  

Under litteratursökningen satt vi tillsammans och sökte relevant litteratur, sedan delade vi 

upp texterna för att läsa dem var för sig och därmed effektivisera arbetet. Skrivprocessen 

har pågått löpande och vi har turats om att söka litteratur och att formulera texten. Då det 

relevanta materialet var insamlat sammanställde vi allt gemensamt och försökte se likheter 

och skillnader i det informanterna svarat.  

När vi sammanställt resultatet valde vi att göra en sammanfattning av svaren efter varje 

fråga. All mailkontakt med handledaren har Johanna Bergström ansvarat för och Maria 

Krohn har under handledningstillfällena varit sekreterare. Vi har båda korrekturläst och 

korrigerat text i hela arbetet. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares attityder till rörelseaktivitet i förskolan 

och synliggöra mönster som framträder i uttalanden. Våra frågeställningar lyder: Vilka 

attityder finns hos förskollärare gällande rörelseaktiviteter? Vilka mönster framträder i 

förskollärarnas uttalanden? 
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2. Metod 

Följande avsnitt innehåller en redogörelse för den metod vi valt att använda, hur vi gjort 

urvalet av informanter samt hur vi genomfört studien. Fortsättningsvis beskrivs hur vi 

bearbetat materialet och vi framför de etiska aspekterna vi tagit hänsyn till samt graden av 

reliabilitet och validitet i vår forskning. 

2.1 Kvalitativ intervju 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer i undersökningen för att kunna ställa följdfrågor 

och gå in mer djupgående på varje informants åsikter och attityd. Under intervjuerna ställde 

vi öppna frågor och beroende på svar fortsatte intervjun utefter det. Enligt Kvale och 

Brinkmann är det upp till forskaren själv att avgöra om hela syftet ska framgå till 

informanterna innan intervjun eller om det gynnar resultatet att undanhålla viss 

information. Det vi informerade om innan intervjun var att forskningen handlade om 

förskollärares attityder kring rörelseaktivitet, att genomföra intervjun på detta sätt innebär 

att använda sig av tratteknik (2009, s.146). 

Anledningen till att vi ville gå in mer djupgående på varje intervju var att vi skulle kunna 

urskilja mönster när vi genomförde analysen (Trost, 2010, s.32). Vi var ute efter ett 

innehållsrikt material att undersöka, därför utförde vi kvalitativa intervjuer. Genom att ställa 

okomplicerade frågor som ger längre svar kunde vi få reda på olika förskollärares attityder.  

Intervjuerna valde vi att spela in med mobiltelefoner för att sedan kunna analysera 

materialet i lugn och ro utan att missa väsentliga uttalanden. Ytterligare en anledning till att 

vi valde att spela in var att vi ville fokusera på informanten och aktivt delta i samtalet för att 

kunna ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s.194-195). När vi utfört intervjuerna 

transkriberade vi två intervjuer var. Transkriberingen genomfördes genom att vi ordagrant 

skrev vad informanterna sa medan vi lyssnade på inspelningen. Detta gjorde vi för att göra 

det tydligt för oss själva och för att inte missa viktig information.  
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2.2 Urval  

Innan vi bestämde oss för hur många förskollärare vi ville intervjua var det betydelsefullt att 

fundera kring syftet med intervjun och därefter bestämma antalet personer. Eftersom syftet 

var att ta reda på förskollärares åsikter och attityder var det viktigt för oss att kunna gå in 

djupgående på varje informants (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129-130). Anledningen till 

varför vi valde att intervjua förskollärare och inte barnskötare var för att det framgår i 

Läroplanen att förskollärare ska ansvara för att samtliga barn ges förutsättningar för 

utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (Lpfö 98, 

rev.2010, s.8). Vidare gick tankegångarna att göra det möjligt att urskilja mönster, med dessa 

två aspekter i åtanke hamnade antalet intervjuer på fyra stycken. Intervjuerna genomfördes 

på fyra olika förskolor i Mellansverige.  

Två av förskollärarna arbetar i kommunala verksamheter och två i fristående. För att 

underlätta skrivandet och göra texten mer läsarvänlig har vi valt att namnkoda de olika 

förskollärarna. Namnen som de fått är könsneutrala eftersom vi anser det irrelevant om det 

är en manlig eller kvinnlig förskollärare. Den första informanten arbetar på en mellanstor 

kommunal förskola och har jobbat i tio år, vi har valt att kalla hen Kim. Den andra 

förskolläraren har varit verksam i fem år och arbetar på en mindre kommunal förskola och vi 

benämner hen som Tone. Kodnamnet på vår tredje informant är Eine, hen har arbetat i ett 

år på en mellanstor kyrklig förskola. Charlie kallar vi vår sista informant som har trettio års 

arbetserfarenhet och arbetar inom den privata sektorn på en liten förskola. 

2.3 Genomförande 

I intervjuerna använde vi halvstrukturerade frågor för att ge informanten en möjlighet att 

svara på öppna frågor där vi inte utgick ifrån en mall för i vilken ordning frågorna skulle 

ställas. Denna metod används ofta inom kvalitativa intervjuer och passade även vår 

undersökning (Trost, 2010, s.40-43). 

För att strukturera upp intervjuerna och göra innehållet tydligt tematiserade vi upp frågorna 

under fyra olika rubriker: verksamhetsfrågor, värderingsfrågor, arbetslagsfrågor samt 

läroplansfrågor. Inledningsvis handlade frågorna om verksamheten och var enkla och 

konkreta, detta eftersom det är betydelsefullt för personen som intervjuas att känna sig 
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avslappnad och trygg. Det kan därför vara fördelaktigt att ställa frågor som: ”Kan du berätta 

hur ni gör?” ”Hur arbetar ni med det här?” osv.  Att inleda med dessa frågor gör att den som 

intervjuar möjliggör att en god kontakt skapas och det kan leda till att personen som 

intervjuas vill öppna sig (Kvale & Brinkmann, 2009, s.150). 

Känner informanten att en god kontakt skapas kan personen känna trygghet i att öppna sig 

och då kan svaren bli spontana och mer sanningsenliga. Under intervjun är det viktigt att 

hålla samtalet flytande för att få fram personens värderingar och attityder. Ytterligare en 

viktig aspekt är att komma väl förberedd till intervjun och ge personen i fråga utrymme att 

tala färdigt innan nästa fråga ställs (Kvale & Brinkmann, 2009, s.147). Under samtliga 

intervjuer kände vi att vi skapade god kontakt med informanterna, vi fick känslan av att de 

uttryckte sig sanningsenligt. Intervjuerna flöt på bra eftersom vi ställde följdfrågor beroende 

på vad informanterna svarade. Alla frågor ställdes inte under intervjuerna eftersom 

informanterna gav utförliga svar som inkluderade flera frågor i samma svar. 

2.4 Bearbetning 

I bearbetningen utförde vi transkribering genom att ordagrant skriva vad informanterna sagt 

medan vi lyssnade på inspelningen. Därefter använde vi oss av överstrykningspennor i olika 

färger för att enkelt se vilka uttalanden som påminde om varandra. Vi jämförde de olika 

intervjuerna och sammanställde ett resultat. Transkriberingen av det insamlade materialet 

utförde vi först enskilt innan vi gjorde det gemensamt, detta gjorde vi eftersom vi ville se 

materialet från olika synvinklar och inte påverkas av varandra vid den första analysen. När vi 

sedan analyserade tillsammans fick vi nya infallsvinklar och tankar kring de olika svar vi fått.  

För att komma åt åsikter och attityder som var återkommande i de olika intervjuerna gjorde 

vi en analys på innehållet av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.219). Målet med arbetet 

var inte att granska individen utan att hitta mönster och gemensamma eller olika 

uttalanden. Tanken var att analysera hur förskollärarna upplever verksamheten från sitt 

perspektiv. Genom att se över och bearbeta tidigare forskning och sedan använda mot vårt 

eget resultat har vi funnit mönster och olikheter som har fört tankeverksamheten vidare. 
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2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som innefattar undersökningens giltighet. Reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet av en analys, resultatet ska inte påverkas av vem som mäter 

resultatet eller vara beroende av vid vilket tillfälle det görs. Eftersom vi genomfört en 

kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor är reliabiliteten låg. Kommer vi eller någon 

annan forskare till samma förskollärare vid ett annat tillfälle är det inte troligt att samma 

resultat framkommer. Risken att reliabiliteten blir ännu lägre ökar eftersom 

halvstrukturerade frågor leder till olika följdfrågor som ger varierande svar. Validitet innebär 

att undersökningen mäter det som den är tänkt att göra. Eftersom vi undersöker 

förskollärares åsikter och attityder kring rörelseaktivitet är det deras uppfattning vi vill 

analysera. Med detta sagt kan det tolkas att studien har validitet men vi är medvetna om att 

om forskningen saknar reliabilitet saknar den även validitet (Trost, 2010, s.131-132). 

2.6 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002, s.13-14) har utgett riktlinjer kring forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra forskningsetiska krav som framställs är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har i 

vår undersökning arbetat i enlighet med dessa principer. För att våra informanter ska känna 

trygghet och skapa ett förtroende för oss informerade vi om de etiska aspekterna vi tar 

hänsyn till i vår undersökning.  

Informationskravet innebär att de som intervjuas ska informeras om syftet med forskningen, 

men det är tillåtet att undanhålla viss information för att gynna undersökningen. När vi 

tillfrågade informanterna om de ville medverka i intervjun framförde vi att den kommer att 

handla om förskollärares attityder till rörelseaktivitet i förskolan. Vi valde dock att 

undanhålla vår åsikt om att det är för lite planerad rörelseaktivitet i förskolan. 

Samtyckeskravet tog vi hänsyn till genom att muntligt informera att våra frågor var frivilliga 

att svara på och att det är tillåtet att avbryta intervjun när som helst (Bell, 2006, s.54-55). 

Genom att meddela detta innan genomförandet av intervjuerna gavs informanterna 

möjlighet att välja om de ville medverka eller inte. I vårt fall samtyckte samtliga 

förskollärarna och de var helt med på de premisser som vi informerat om. 
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För att skydda personerna som medverkar i intervjun finns konfidentialitetskravet, det 

handlar om säkerhet och sekretess. Vi lovade informanterna att de inte skulle kunna 

identifieras i vår studie. Detta gjordes genom att använda könsneurala kodnamn i resultatet 

och diskussionen, på så sätt skyddades förskollärarna från att bli identifierade genom deras 

kön. Vidare var vi noggranna att inte benämna var förskolorna ligger geografiskt. 

Konfidentialitetskravet innefattar även att inspelningen som gjordes under intervjun inte 

sprids vidare, utan endast används till vår studie. Därför var vi noggranna att överföra 

inspelningen till dator och spara på usb-minne när intervjun var avslutad. Som extra 

säkerhetsåtgärd raderade vi inspelningarna från mobilen om den skulle bli stulen samt för 

att säkra materialet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.194-195). De personuppgifter vi fått reda 

på får inte heller lämnas till utomstående eller vara så detaljerat beskrivet att de kan utläsas 

vem personen i fråga är (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13). 

 

Syftet med studien som vi informerat förskollärarna om innebär också ett krav om att det 

insamlade materialet enbart kommer att nyttjas till det. Nyttjandekravet innebär att 

undersökningspersonerna informeras om vad materialet ska användas till och om någon 

annan forskare tar del av materialet gäller samma regler som utlovats av tidigare forskare 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.13-14). 
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3. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I följande avsnitt framkommer den litteratur och forskning där vi identifierat fem olika 

teman som visat sig vara mest framträdande. Dessa teman är: Samhällsproblem,  

konsekvenser av för lite rörelseaktivitet, förskollärares roll, miljön samt positiva effekter av 

rörelseaktivitet. Huvudfokuset i undersökningen har varit på förskollärarens roll eftersom 

det passar vår frågeställning. Litteraturen vi läst är också det teoretiska perspektiv vi 

använder i vår studie. 

3.1 Samhällsproblem 

Docenten och överläkaren på barnöverviktsenheten Carl-Erik Flodmark menar att fetma hos 

barn tydligt ökat de senaste tjugo åren. Han poängterar vikten av problemet och menar att 

om inga åtgärder vidtas genast så riskerar vi att sjukvårdssystemet blir överbelastat i 

framtiden (2013, s.207-219). Forskare och beslutsfattare har insett att tiden på förskolan är 

en kritisk period där det är viktigt att erbjuda olika fysiska aktiviteter. Beroende på hur 

verksamheten ser ut och vilken kompetens som finns kan rörelseaktiviteter införas på olika 

sätt beroende på kontexten (Howie et. al 2016, s.23).  

 

I realityserien Gympaläraren som visas på SVT uppmärksammas barns stillasittande. I det 

första avsnittet framkommer det att barnhälsoforskaren Daniel Berglind utfört en studie 

kring barns rörelseaktivitet. I studien visar det sig att endast tre av tio fyraåringar utför den 

rörelseaktivitet som rekommenderas av WHO, det vill säga 60 minuters intensiv 

rörelseaktivitet där pulsen höjs per dag. Studien visade också att majoriteten satt stilla under 

halva den vakna tiden. Han poängterar också att de vanor barnen har under uppväxten följer 

med in i vuxenlivet (Berglind, 2016).  

 

All rörelse som ökar energiomsättningen kan benämnas som rörelseaktivitet. Men i 

samhället idag krävs allt mindre rörelseaktivitet, barn blir ofta skjutsade med bil och 

stillasittandet ökar. De senaste åren har skillnaden mellan de barn som är fysiskt aktiva och 

de barn som är fysiskt inaktiva växt. Vid en undersökning kring motorik på en barngrupp som 

skulle börja i förskoleklass uppvisade endast 43% av barnen goda motoriska förmågor för sin 

ålder. Det visade sig att de barn som hade motoriska brister tillhörde den kategorin barn 
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som var fysiskt inaktiva. Enligt Ericsson har forskare konstaterat att motoriken behöver 

underhållas för att inte stanna upp eller gå bakåt vilket bevisar att rörelseaktivitet bör ske 

kontinuerligt i förskolan. Avslutningsvis poängterar Ericsson att barn som uppvisar god 

motorisk utveckling oftast har ett hälsosamt BMI (Body Mass Index) och omvänt (2013, 

s.173-175). 

3.2 Konsekvenser av för lite rörelseaktivitet 

Enligt Ericsson (2013, s.174) är den fjärde största riskfaktorn för dödlighet inaktivitet. I tidig 

ålder börjar barns nervsystem utvecklas, därför är det viktigt att tidigt introducera allsidig 

rörelseaktivitet där barnen får möjlighet att utveckla motorik, koordination och balans. 

Utvecklingen av skelettet är också beroende av den allsidiga rörelseaktiviteten, det behöver 

stärkas upp för att i framtiden undvika benskörhet enligt forskare från Norge (Sandow, 

27mars, 2016). Specialpedagogen och författaren Ylva Ellneby menar att benstommen stärks 

genom fysisk aktivitet och det ger barnen nödvändiga muskler för bättre uthållighet (2011, 

s.129). 

 

Flodmark menar att risken att drabbas av komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, ökad 

dödlighet som vuxen och besvär från rörelseapparaten ökar betydligt vid barnfetma (2013, 

s.207-219). Författarna Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtøien skriver i sin bok om vilka 

risker som finns vid för lite rörelseaktivitet. Genom att ge barnen tillräcklig rörelseaktivitet är 

det konstaterat att risken för huvudvärk, magvärk, besvär med nacke, rygg och leder 

minskar. Barnen sover bättre, koncentrationsförmågan ökar och det leder till att de får 

lättare för att lära. Naturligtvis minskar också risken för övervikt samt att drabbas av 

diabetes. Ett barns kropp förändras och utvecklas ständigt och påverkar rörelseförmågan 

menar Grindberg och Langlo. Skelettet växer och förändras, både formen och ämnena som 

bildar skelettet sätts samman. Leder och skelett som belastas och utsätts för rörelseaktivitet 

blir starkare och kraftigare (2000, s.21-23). De poängterar också att barn tillbringar större 

delen av sin vakna tid på förskolan vilket innebär att den bästa möjligheten för fysisk 

aktivitet är på förskolan (2000, s. 80). 
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3.3 Förskollärares roll 

Barn är i behov av rörelse och fysisk aktivitet, det är förskolans skyldighet att erbjuda alla 

barn som går i förskolan möjligheten till daglig rörelse och fysisk aktivitet. Förskollärarnas 

uppgift är att utforma verksamheten så att detta blir möjligt anser Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000, s.15). Det hänger på de vuxna att erbjuda rätt miljö för rörelse och många 

pedagoger väljer att använda utomhusmiljön vilket är förståeligt då det är bevisat att 

utomhuslek gynnar rörelseaktivitet (Mårtensson, 2009, s.17). Författarna Heid Osnes, Hilde 

Nancy Skaug och Karen Marie Eid Kaarby har i sin bok Kropp, rörelse och hälsa i förskolan 

bland annat belyst betydelsen av barns rörelse, beskrivit barns fysiska och motoriska 

utveckling. En engagerad och entusiastisk förskollärare har lättare att få alla barn att delta i 

den önskade aktiviteten. Det är också betydelsefullt för barnens motivation och engagemang 

att utmaningsnivån är sådan att de behärskar aktiviteten och känner att de kan lyckas 

(Osnes, Skaug & Kaarby, 2012, s.17).  

 

Förskollärarnas egna attityder och erfarenheter har stor betydelse om huruvida de inser hur 

viktigt det är för barnen med positiva motoriska upplevelser (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012, 

s.9). Förskolan har en meningsfull uppgift att visa en sund livsstil för barnen med mycket 

rörelseaktivitet och positiva upplevelser kring det. Att låta barnen växa upp i detta främjar 

fysisk aktivitet i framtiden och minskar risken för livsstilssjukdomar menar Osnes, Skaug & 

Kaarby (2012, s.20). Genom att koncentrationsförmågan blir bättre har kroppen lättare att 

komma ner i varv och försättas i viloläge och när kroppen befinner sig i viloläge får den 

möjlighet att bygga upp sina celler. Rörelseaktivitet är oftast lustfyllt och ökar gemenskapen 

i gruppen menar Ellneby (2011, s.129). 

 

I förskolan kommunicerar yngre barn med kroppsliga rörelser, det är deras sätt att tala om 

vad de vill och inte vill. Även detta är en anledning till att förskollärare måste se till att 

rörelseaktivitet och tid för att utforska saker med kroppen finns (Osnes, Skaug & Kaarby, 

2012, s.18). Det engagemang och den kroppsliga framtoningen som förskolläraren uppvisar 

gentemot barnen påverkar barnens inställning till fysisk aktivitet, detta är något alla 

förskollärare bör uppmärksamma enligt Osnes, Skaug & Kaarby (2012, s.30). 
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En betydelsefull uppgift som förskollärare har är att vägleda barnen i olika fysiska aktiviteter, 

vissa barn behöver mer vägledning än andra för att kunna delta. De behöver hjälpa dem att 

förstå regler uppsatta av barnen samt eventuella förändringar i leken utan att störa den 

pågående aktiviteten. Det är även viktigt att observera rörelseaktiviteter för att på bästa sätt 

kunna hjälpa barnen att utvecklas. Under observationen kan det visas att barnets motoriska 

färdigheter hindrar dem från att delta i aktiviteten fullt ut (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012, 

s.30-31). Både den fysiska och motoriska utvecklingen behöver uppmärksammas, dels om 

barnet kan samspela med andra barn och inte begränsas i leken på grund av brister i 

motoriken eller fysiken. Det är avgörande att ge barnen tid för att automatisera alla 

grundläggande rörelser för att de inte ska komma efter i den motoriska utvecklingen 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.105). Förskollärarens uppgift är att anpassa aktiviteter 

så att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar, samtidigt ska alla individer få utmaning 

och möjlighet att utvecklas inom det område de behöver. Det är således en svår balansgång 

mellan att varje individ ska utmanas och att samtliga ska kunna delta i aktiviteten (Osnes, 

Skaug & Kaarby, 2012, s.30-31).  

 

För att få barnen engagerade och få dem att vilja delta kan det vara avgörande hur 

aktiviteten är organiserad. Det krävs planering samt att aktiviteten presenteras och förklaras 

på ett intressant sätt med tydliga instruktioner (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012, s.45). För att 

uppnå det bästa resultatet i arbetet kring att främja rörelseaktivitet behöver förskollärare 

vara medvetna om vilka omständigheter och situationer som kan påverka den pedagogiska 

aktiviteten menar Osnes, Skaug & Kaarby (s.2012, s.28-29).  Vidare anser Osnes, Skaug och 

Kaarby att personalen på förskolan bör vara väl medveten om hur betydelsefullt det är med 

rörelseaktivitet för barns utveckling och lärande. Det är även betydelsefullt om personalen 

har kunskap om hur den fysiska miljön bäst kan utnyttjas samt hur de ska välja material som 

ska köpas in för att barnen ska få möjlighet till allsidig kroppsutveckling som inkluderar 

finmotorik och grovmotorik (2012, s.12). 

 

En inspirerande förskollärare som lyckas få in och få med barnen i daglig rörelseaktivitet 

bidrar till att utveckla starka och smidiga barn (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.30). 

Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien behöver varje barn utmaning och stimulans på den 

mognadsnivå som individen befinner sig på (2000, s. 70). Som förskollärare krävs även 
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vetskap om de olika stegen i den motoriska utvecklingen. Exempelvis hur barnens sinnen 

spelar in och samverkar i olika rörelser och inneha en helhetssyn för att se hur 

rörelseaktivitet påverkar hela barnets utveckling. För att barn ska gå framåt i sin 

rörelseutveckling krävs en allsidig rörelseaktivitet där alla sinnen stimuleras menar 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000, s, 21). 

 

3.4  Miljö 

På förskolan har barn rätt till stora ytor att röra sig på samt en anpassad miljö för allsidig 

rörelseaktivitet (Grindberg, Langlo & Jagtøien, 2000,s.30). Fredrika Mårtensson forskar kring 

betydelsen av utemiljön för livskvalitet och hälsa, i hennes kapitel Lek i verklighetens 

utmarker framhäver hon de positiva egenskaperna och möjligheterna med utevistelsen.  

 

Utemiljön på förskolan erbjuder andra möjligheter till rörelseaktiviteter än inomhusmiljön. 

Terrängen där barnen vistas är varierande, det erbjuds öppna ytor för exempelvis olika typer 

av bollspel, cykling och hopprep. Miljön ändras beroende på årstid och varje årstid erbjuder 

olika möjligheter till fysisk aktivitet. Flera forskare påpekar att lek ute i naturen är mycket 

främjande för barns utveckling. Men med förutsättningen att förskollärarna förstår att även 

utevistelsen tillhör den pedagogiska verksamheten och inte innebär en pratstund med 

kollegorna. I utomhusleken blir leken oftast livligare och mer fartfylld än inomhus, dels för 

att ytorna tillåter det och dels för att barnen får lov att vara det av vuxna (Mårtensson, 2009, 

s.170). 

 

I skogsmiljön finns det stora möjligheter till allsidig rörelseaktivitet, exempelvis omkullvälta 

träd att balansera på, stående träd att klättra i, stenar och stubbar att hoppa över och klättra 

på, diken att hoppa över och skogsterräng att ta sig fram i. Genom att återvända till samma 

plats i skogen som tidigare vågar barnen utmana sig själva och prova mer avancerade 

rörelser än tidigare skriver Ellneby (2011, s.130). Miljön spelar även in när barn lär sig nya 

rörelser, eftersom att hjärnan vid varje ny rörelse är aktiv och skapar ett samspel mellan 

barnet och den miljö som barnet befinner sig i menar Grindberg & Langlo Jagtøien (2000, 

s.16).  
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En annan aspekt är utomhusmiljöns begränsningar i jämförelse med tidigare, biltrafiken har 

ökat och fria ytor försvinnit på grund av bebyggelsen. Detta leder till att fler platser anses 

farliga av vuxna och det i sin tur leder till att barnen inte får samma möjlighet till allsidig 

rörelseaktivitet (Ericsson, 2013, s.174). För att den fysiska aktiviteten hos barn ska främjas 

behöver politiker göra en långsiktig plan där lekparker och fria ytor värderas (Ericsson, 2013, 

s.181).  

 

Osnes, Skaug och Kaarby skriver om vilka fysiska förhållanden som påverkar mängden 

rörelseaktivitet, dessa faktorer är närhet till fria ytor, vilket material och utrustning som finns 

på förskolan, storleken på rummet och gårdens storlek. En annan avgörande faktor är hur 

mycket tid arbetslaget väljer att lägga på rörelseaktivitet. Den sociala miljön är också en 

faktor som påverkar, vilka förhållanden barnen har mellan varandra och om klimatet är 

accepterande där alla kan känna sig trygga, samt om tilliten till förskolläraren finns.  

Psykologiska faktorer påverkar eftersom att om barnen inte tror på sin egen förmåga varken 

vill eller vågar de delta. Det är även betydelsefullt att barnen litar på förskolläraren (Osnes, 

Skaug & Kaarby, 2012, s.28-29). 

 

 Idag har många förskolor gymnastiksal i närområdet men enligt Grindberg och Langlo 

Jagtøien är det få förskolor som utnyttjar den. Detta problem kan bero på förskollärarnas 

engagemang och planering, de prioriterar inte att boka salen i god tid utan prioriterar andra 

områden (2000, s.17).  

3.5 Positiva effekter av rörelseaktivitet 

Barn lär känna sig själva, sin egen kropp och omvärlden genom rörelse, känner barn att de 

behärskar sin kropp i olika rörelser ökar självkänslan. Fysisk aktivitet och rörelseerfarenheter 

är därför en viktig del i hela barnets utveckling. Positiva upplevelser kring kroppen och 

rörelser gör att de vill delta i rörelseaktiviteter och vågar utforska kroppens alla möjligheter 

till olika rörelser (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012, s.11-12). Genom rörelseaktivitet utvecklar 

barn en tillit och tro på sin egen förmåga. Barn som är efter i den motoriska utvecklingen 

riskerar att inte få vara med i de andra barnens lekar menar Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000, s. 16). När barn känner att de behärskar sin egen kropp och känner tillit till sin egen 
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förmåga leder det till att de kan medverka i olika typer av lekar, de blir inte begränsade 

(Grindberg & Langlo & Jagtøien, 2000, s.82-83). 

 

För att uppnå det bästa resultatet med rörelseaktivitet är det viktigt att skapa en förståelse 

för vad barn behöver. Det har visat sig betydelsefullt att finna en balans mellan teoretiskt 

och praktiskt arbete. Barn behöver få utveckla de grundläggande rörelserna utan att bli 

stressade av att gå vidare till nästa rörelse. De behöver få den tid som krävs för att känna 

trygghet i den rörelse som de tränar på (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.5). När barn 

känner att de styr över sin kropp stärks också deras självförtroende (Ellneby, 2011, s.129). 

Enlig Grindberg och Langlo Jagtøien sker det ett förarbete  i hjärnan varje gång barnet lär in 

en ny rörelse (2000, s. 59). Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap har i sitt kapitel 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn och unga konstaterat att hjärnans utveckling 

påverkas positivt av rörelseaktivitet. Hon skriver att matematikcentrum stimuleras av 

grovmotoriska övningar, liksom läs- och skrivförmåga (Ericsson, 2013, s.177).   
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat av intervjuerna. En beskrivning av varför vi valt 

frågan inleder varje rubrik. Sedan presenteras hela frågan som vi ställt till förskollärarna. 

 Därefter följer en beskrivning av de uttalanden informanterna givit. När varje förskollärares 

svar blivit presenterat följer en kort sammanfattning av vad samtliga informanter svarat. Se 

bilaga 1 för de ursprungliga frågorna vi utgick från i intervjuerna. 

 

4.1 Definition av rörelseaktivitet  

Innebörden av ett ord kan variera väldigt mycket från person till person, därför valde vi att 

börja intervjun med denna fråga. Den ger oss en bild av hur de ser på rörelseaktivitet.  

Fråga: Vad är rörelseaktivitet för dig? 

 

Kim börjar med att säga ”Oj! Det kan vara mycket det. Det kan vara allt från promenader till 

gympa, dans, vistelse i skogen, ute vistelse på gården”. Hen menar att rörelseaktivitet är ett 

brett område som ständigt utövas i det vardagliga arbetet. Tone anser också att 

rörelseaktivitet kan vara många olika saker. Hen föredrar exempelvis "lekar som kom alla 

mina små kycklingar, ett koncept som heter röris där barnen till musik följer instruktioner, 

sånglekar med finmotorik och promenader till skogen." Hen poängterar också att de 

spenderar mycket tid utomhus där rörelseaktivitet sker utan att barnen tänker på det. 

 

Charlie förespråkar "den naturliga rörelsen för barnen, öppna ängar där de kan springa, 

besök i skogen där de kan klättra över saker och balansera. Vi genomför också rörelse 

inomhus i den dagligen verksamheten i form av rörelselekar." Här ser vi att Charlies tankar 

kring vad rörelseaktivitet är liknar Kims och Tones på så vis att hen förklarar begreppet med 

många olika exempel. Eine är inne på samma tankebana och svarade: 

När man använder kroppen och rör på sig (...) på förskolan är rörelse ständigt pågående i den 

vardagliga verksamheten, både inomhus och utomhus (...) Rörelse innefattar dels rörelselekar men 

också den rörelse som sker när barnen tar sig fram, till exempel när de går, ålar eller kryper.  

Eines förklaringar tyder på att hen både ser den naturliga rörelsen men också att lekar 

innebär rörelseaktivitet. 
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Sammanfattningsvis ser vi i förskollärarnas svar att de framhåller rörelseaktivitet som ett 

brett område och där det finns många olika aktiviteter att genomföra. Olika lekar, gymnastik 

och skogsvistelse är några gemensamma exempel de ger på vad rörelseaktivitet är. 

Ytterligare en gemensam åsikt är att rörelse sker i den dagliga verksamheten. Både Charlie 

och Eine anser att den naturliga rörelsen som barn utövar genom att ta sig fram på olika sätt 

också är rörelseaktivitet. 

 

4.2 Introduktion av rörelseaktivitet 

Genom att ställa denna fråga kan vi få syn på vilka attityder som finns hos förskollärarna 

angående rörelseaktivitet. 

Fråga: När är det lämpligt att börja med rörelseaktivitet? 

 

Eine ser ingen gräns för när man ska börja med rörelseaktivitet i förskolan, hen uttrycker:  

alla barn deltar efter sina egna förutsättningar och det finns alltid flera nivåer att göra olika aktiviteter 

på. (...) Det viktigaste är att barnen har roligt, att de hittar rörelseglädjen. Om barnen hittar 

rörelseglädje är chansen större att alla barn deltar i rörelseaktiviteterna.  

Hen menar att det alltid finns olika sätt att anpassa aktiviteter på, alla barn utgår från sina 

förutsättningar och sin egen nivå. Även på Charlies förskola arbetar de med barns 

rörelsemönster utifrån barnens nivå. Hen anser att rörelseaktivitet ska börja direkt när 

barnen börjar på förskolan, ”vissa barn kryper när de börjar och andra kan gå” informerar 

hen och fortsätter: 

i sånger och ramsor kan alla barn delta utifrån sin egen nivå. Jag tycker att det är viktigt att barnen 

tidigt i sina liv får möjlighet att utveckla olika rörelsemönster, från att åla till att krypa och rulla, från 

att gå till att sedan springa. 

 Det är tydligt att hen har kunskap om barns utveckling och förstår vikten av att tidigt börja 

med rörelseaktiviteter. I Kims verksamhet är imitation och rytmik två begrepp som de 

använder när de introducerar rörelseaktivitet i förskolan. Hen säger: 

barnen får rörelseaktivitet direkt när de börjar på förskolan, genom att de inkluderas i verksamheten. 

Vi utnyttjar även att yngre barn gillar att imitera och på det sättet se till att de kommer i rörelse (...) 

Rytmik och imitation är introduktionen och starten i barns rörelser. 

Med detta menar Kim att hen anser att man bör börja med rörelseaktiviteter direkt när 

barnet börjar på förskolan. Enligt Tone är rörelseaktiviteter mer lämpade för de yngre 
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barnen, hen menar att ”de rör sig så fort man slår på musik. (...) Genom musiken lär de sig 

att kontrollera sina egna kroppar och detta bör starta så tidigt som möjligt i barns liv." Med 

detta resonemang blir Tones svar på frågan att barnen bör starta med rörelseaktivitet i 

samband med att de börjar på förskolan. 

 

För att sammanfatta förskollärarnas åsikter kan vi konstatera att alla var överrens om att det 

är lämpligt att börja med rörelseaktivitet direkt när barnen börjar på förskolan. De anser att 

det faller sig naturligt i den dagliga verksamheten. Både Eine och Charlie poängterar att 

rörelseaktiviteter kan göras på flera olika nivåer och alla barn kan utföra aktiviteter efter 

deras egna förutsättningar. Charlie och Tone är eniga om att sång, musik och ramsor är bra 

redskap för att arbeta med rörelseaktiviteter med yngre barn. 

 

4.3  Rörelsens påverkan 

Vi ser denna fråga relevant för att få reda på vad förskollärarna har för attityder kring 

rörelseaktivitet, och huruvida de inser vikten av att tidigt börja med rörelseaktivitet för 

barnens framtid. 

Fråga: Hur påverkas barns utveckling nu och i framtiden av rörelse? 

 

 Kim intresseras av frågan och svarar: 

Det är bevisat genom forskning att rörelseaktivitet påverkar barnens framtid, hjärnan påverkas av 

rörelse, för att kunna lära sig matematik och kunna läsa och skriva behöver båda hjärnhalvorna 

användas. Den matematiska förmågan stimuleras av rörelse, genom att kroppen används är det 

mycket symmetri. 

Hen låter barnen klappa och gå i takt för att det utvecklar barns matematiska tänkande, hen 

menar att denna utveckling sker trots att barnen förmodligen är omedvetna om det. Vidare 

menar Kim genom att barnen rör på sig ökar också deras koncentrationsförmåga. Även 

Charlie pratar om rörelsens betydelse för koncentrationsförmågan och att det underlättar 

för barnens inlärningsförmåga. Charlie fortsätter ”vi är födda till att röra på oss, att barn rör 

på sig påverkar både deras hälsa och den motoriska utvecklingen”. Det Charlie menar är att 

rörelse är en grundläggande färdighet hos människan och för att uppnå välbefinnande krävs 

det rörelseaktivitet. Här citeras Charlies uttalande: 
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Rörelseaktivitet är även viktig för att barnens hjärnor ska utvecklas. Det är betydelsefullt att arbeta 

med koordinationsövningar och klappramsor där barnen får möjlighet att korsa sina armar och sin 

egen mittlinje. För barnens vidareutveckling är rörelseaktivitet en viktig faktor (...) De behöver utveckla 

sina muskler och barn är alldeles för stillasittande idag. 

Hen menar att förskolan har som uppgift att både erbjuda barnen grovmotoriska och 

finmotoriska övningar. "Barnen ska få möjligheten att utveckla grovmotoriken och vidare till 

finmotoriken, från stora rörelser till små” uttrycker Charlie och fortsätter med att ge 

exempel från verksamheten "att låta barnen måla på stafflin med penslar är optimalt för den 

grovmotoriska utvecklingen, de får ut rörelsen i hela armen för att sedan kunna gå vidare till 

att utveckla penngreppet för att kunna skriva." Avslutningsvis poängterar hen att det är 

förskollärarens uppgift att använda rörelse på ett sätt som gör att barnen upplever att det är 

lustfyllt, vilket förhoppningsvis leder till rörelseaktivitet i framtiden. 

 

Eine börjar med att framföra sina åsikter om att barn idag lever i ett curling-samhälle, hen 

förklarar det såhär: 

det känns viktigt i dagens curling-samhälle (...) barnen går ofta långa dagar i förskolan och blir 

skjutsade överallt (...) Vi skulle åka stjärtlapp nu i vintras och det var många av barnen som var 

förvånade över att de själva behövde gå upp för backen för att själva hålla i stjärtlappen och luta sig i 

rätt vinkel för att kunna åka ner. Det var roligt att se hur de fick en tankeställare och vid det tillfället 

slog det mig att barnen idag är vana att bli dragna i pulka eller snowracer, där ser jag likheter i det 

verkliga samhället 

Eines grundläggande syn på rörelse är att om man har roligt och hittar rörelseglädje så 

underlättar det väldigt mycket. ”Jag tror på att utföra prestigelösa moment inom rörelse för 

att barnen inte ska känna press och att det är en tävling” fortsätter Eine. Om barnen får med 

sig detta från förskolan menar hen att chansen ökar att barnen i senare ålder tar egna 

initiativ att röra på sig och att ett intresse då växer fram. 

 

Enligt Tone är rörelse otroligt viktigt för att kunna möta alla barns behov och intressen, alla 

gillar inte att sitta stilla och rita utan vill hellre röra sig mycket. Hen uttrycker också att "det i 

dagens samhälle är ännu viktigare att få barnen fysiskt aktiva redan i förskolan så att de får 

en positiv bild av rörelse." Tone lägger vikt vid detta eftersom de i skolan sedan arbetar 

bättre om de varvar lektionerna med mycket rörelse på rasterna. En önskan Tone har är att 

de ibland skulle få besöka skolans gymnastiksal. 
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Sammanfattningsvis är förskollärarna överrens om att barnens rörelseaktivitet kommer att 

påverka dem i framtiden. Eine och Tone understryker vikten av att ge barnen en positiv bild 

av rörelse redan i förskolan för att de senare i livet kan få upp ett eget intresse. Det märks 

att både Charlie och Kim är pålästa inom barns rörelse, de nämner att hjärnans utveckling 

påverkas av hur mycket rörelse barn utför. Symmetriska övningar där ben och armar korsar 

barnens mittlinje påpekar de båda är positiva för barnens utveckling. 

 

4.4 Planering av rörelseaktivitet 

För att kunna uppnå de mål som finns i Lpfö (98, rev. 2010) är det bevisat hur avgörande det 

är att planera inför aktiviteter. Därför ville vi få svar på hur de olika verksamheterna planerar 

sin rörelseaktivitet. 

Fråga: Hur planerar ni rörelseaktivitet i er verksamhet? 

 

I Kims verksamhet utför de ingen planerad rörelseaktivitet, hen förklarar:   

Vi har inga planerade rörelsepass på schemat utan har rörelseaktivitet om barnen efterfrågar det. 

Barnen kan fråga efter att få dansa då kommer bandspelaren ut på gården, ibland kommer önskemål 

om bamsegymnastik och då blir det oftast det någon gång under dagen. 

Vissa veckor under året har de temaveckor med rörelseaktivitet annars sker det mycket 

spontant. På vintern åker de pulka och på sommaren leker de mycket lekar ute på gården. 

Kim fortsätter med att säga:   

Vi ser alltid till att få in rörelsesånger under de stora sångsamlingarna som är två gånger i veckan (…). I 

vår verksamhet förespråkar vi skogen och vi anser att där genomförs rörelseaktivitet på bästa sätt, 

både promenaden dit och all den motoriska träningen som finns att utföra i skogen. Jag kan tycka att 

det är synd att vi inte har tillgång till någon gymnastiksal”. 

Vidare menar hen att de därför väljer att gå till skogen minst en gång i veckan. Tone delar 

Kims åsikter om skogen och de möjligheter för motorisk träning som det ojämna underlaget 

erbjuder, även i Tones verksamhet går de till skogen minst en gång i veckan. Utöver 

skogsbesöken informerar Tone om att:  

Vi har inte har någon regelbunden planering för rörelseaktivitet. Det vi gör är att planera 

rörelseaktivitet olika från termin till termin beroende på var barnens intresse är. Om barngruppen är 

intresserad av exempelvis dans så försöker vi få med det i temaarbetet för terminen. Vi ser också till 
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vilken barngrupp vi har, vissa barn är i större behov än andra av rörelseaktivitet och det tar vi hänsyn 

till. 

Tone får inte stöd av Eine i sitt resonemang att vissa barn är i större behov av rörelseaktivitet 

än andra. Eine menar att alla barn är i lika stort behov av rörelseaktivitet men på olika 

nivåer. På förskolan där hen arbetar har de tillgång till en gymnastiksal som ligger intill 

förskolan en gång i veckan. Eine berättar att:  

Hela barngruppen går dit tillsammans och passen håller på i ungefär en timme, först är alla barn med 

och sedan brukar de yngsta barnen gå tillbaka till förskolan lite tidigare.  De äldre stannar och får lite 

mer utmaningar i salen ”.  

Hen informerar att de är två pedagoger som planerar tiden varannan vecka, anledningen är 

att få variation och allsidighet i rörelsepassen. ”Jag är en av de som planerar och leder 

rörelsepassen och det är jättekul.” fortsätter Eine. Hen berättar att möjlighet att utföra 

rörelsepass med redskap i en ordentlig sal uppskattas av barnen och ses som lyx av 

personalen. I Charlies verksamhet har de inte tillgång till någon gymnastiksal vilket hen 

tycker är synd men ingen ursäkt till att inte genomföra rörelseaktiviteter. Vidare anser hen 

att:  

Det krävs planering inför en rörelseaktivitet, vi behöver ha i åtanke hur vi presentetar aktiviteten på 

bästa sätt för att barnen ska förstå och därmed tycka att det är roligt att delta. I verksamheten är det 

viktigt att planera in rörelseaktiviteter och vara medveten om varför vi gör det. Viktigt i planeringen är 

också att se till att rörelseaktiviteterna blir allsidiga”. 

I hens verksamhet anser de att uterummet är det bästa rörelserummet, för utflykterna och 

utevistelsen finns det alltid planerad rörelseaktivitet. På gården leker de lekar och dansar, 

där finns det även en kulle som utnyttjas mycket till att rulla ner ifrån, barnen gillar även att 

springa upp och ner medan de gestaltar olika djur och föremål berättar Charlie. Hen 

fortsätter ”i mitt arbetslag finns det en policy som säger att vi som pedagoger ska vara 

aktiva, om vi vill att barnen ska vara aktiva måste vi föregå med gott exempel och komma 

med allternativ.” Detta innebär inte att de inte ser hur mycket rörelseaktivitet det finns i den 

fria leken om barnen får möjlighet och utrymme. Charlie menar att det handlar om att se 

helheten och finna en balansgång. I skogen och på öppna ängar anser hen att det finns 

enorma möjligheter till rörelseaktivitet. Inomhus har de rörelse genom att använda sig av 

röris, bamsegymnastik och dans. ”Vi utnyttjar även ateljén för rörelse när barnen målar och 

arbetar med lera.” Enligt Charlie står de alltid upp när de målar för att få styrka i hela 

kroppen och genom att arbeta med lera bygger de upp styrkan i händerna. Det Charlie vill få 
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fram är att hen anser att förskollärarna har ett ansvar att se till att alla barn får möjligheten 

att utveckla dessa naturliga rörelser. 

 

4.5 Värdering av rörelseaktivitet 

Efter att vi ställt frågan om de planerar rörelseaktivitet ville vi spinna vidare och undersöka 

hur högt förskollärarna värderar planering kring rörelseaktivitet. 

Fråga: När verksamheten planeras, hur högt värderas rörelseaktivitet? 

 

Profileringen på förskolan där Charlie arbetar är: utomhusvistelse, rörelse och hälsa, 

skapande och språk. Hen förklarar hur de värderar dessa områden:  

Alla dessa ämnen värderas lika högt, det ena är inte viktigare än det andra utan det handlar om en 

helhet. (...) Vi ser en helhet i barnens vardag, varje dag och varje vecka. Det är viktigt vad arbetslaget 

vill med verksamheten och vad de vill att barnen ska bära med sig i bagaget när de börjar i skolan. 

Vidare menar Charlie att de utgår från varje barn och den individuella utvecklingsnivån. En 

fråga Charlie tycker att man som förskollärare bör ställa sig är ”Vad är det vi gör och varför 

gör vi det?” Hen menar att denna fråga bör genomsyra allt som genomförs i förskolan. Eines 

verksamhet liknar Charlies med tanke på värderingen av rörelseaktivitet. Eines verksamhet 

bokar gymnastiksal en gång i veckan eftersom förskolan värderar rörelse och hälsa högt. Eine 

säger ”det blir en naturlig del i planeringen eftersom att vi har tillgång till gymnastiksal och 

att vi förväntas utnyttja den tiden.” 

 

Kim berättar att en stor del i deras verksamhet är att vara ute så mycket som möjligt och 

utnyttja både gården och närområdet. Hen menar att det viktigaste är att röra sig 

tillsammans i vardagen så som att gå, klättra och vara i skogen. Eftersom att de är ute så 

mycket tycker Kim att rörelsen kommer naturligt. Hen säger 

I verksamheten är det bestämt att alla grupper ska promenera iväg på utflykt minst en dag i veckan. 

De yngsta barnen ska sitta i vagnen så lite som möjligt för att de tidigt ska lära sig att promenera. I mitt 

arbetslag tänker vi mycket på att det är viktigt att röra sig men jag anser inte att det behöver vara 

genom ett gymnastikpass.  

Med detta menar Kim att det finns bestämmelser i verksamheten för att rörelseaktivitet ska 

ske som exempelvis att promenaden till skogen en gång i veckan. Tones verksamhet besöker 

också skogen en gång i veckan, annars värderas inte rörelseaktivitet särskilt högt, hen säger 
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att “det mer är en spontan aktivitet som man tar till när man känner att barnen behöver 

springa av sig. Det är inte som att planera hur vi ska jobba med matematik eller språk” säger 

hen. Tone menar att rörelseaktivitet sker i vardagen och det planerar sällan för 

rörelseaktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis delar Charlie och Eine åsikten om att rörelseaktivitet värderas högt i 

deras verksamhet. Både Eines och Charlies förskolor har fokus på rörelse och hälsa i 

verksamheten. Kim beskriver att de har olika aktiviteter för att främja rörelse som inkluderar 

skogen, även Tones verksamhet utnyttjar skogen men annars värderars inte rörelseaktivitet 

särskilt högt. Hen anser att rörelseaktiviteter sker i vardagen och att förskollärarna inte 

behöver planerar rörelseaktiviteter utan att de sker spontant. 

 

4.6 Planering av miljön 

Eftersom att storleken på barngrupperna ökar är det betydelsefullt att planera miljön för att 

kunna utföra rörelseaktivitet på bästa sätt.  

Fråga: Planerar ni miljön för att kunna utföra rörelseaktivitet och i så fall hur? 

 

Tone anser att en avgörande faktor när det kommer till rörelseaktivitet inomhus är hur 

mycket yta man har och framför att det är väldigt trångt på förskolan där hen är verksam. 

Såhär förklarar Tone att de gör när de planerar miljön för att kunna genomföra 

rörelseaktivitet: ”Vi försöker planera miljön så gott det går, men det finns inget stort rum 

som vi bara har rörelse i utan vi försöker hålla en yta i ett rum fri från hyllor och leksaker.” 

Hen poängterar också problemet med för stora barngrupper.  Vidare håller Kim med om att 

barngrupperna blivit större och att det begränsar möjligheterna till rörelseaktivitet inomhus. 

Hen uttrycker att ”eftersom barngrupperna har blivit större är det därför svårare att planera 

innemiljön för rörelseaktivitet. När vi vill genomföra någon rörelseaktivitet inomhus så 

skjuter vi undan möbler eller möblerar om.” Hen menar också att det är betydelsefullt hur 

gården är utformad och vilka ytor som finns tillgängliga för barnen. Utemiljön är något som 

de verkligen utnyttjar när det kommer till rörelseaktivitet berättar Kim. 
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På Eines förskola har de planerat miljön inomhus så att ett rum är omöblerat och det 

rummet används till vila, samling och rörelse. Hen förklarar vidare: 

Jag tycker absolut att det behövs ett rum för rörelse på alla förskolor för att barn behöver röra på sig 
(...) Resten av miljön på förskolan är möblerad på ett sätt så att vi undviker spring inomhus (...) Spring 
tillhör utomhusvistelsen och det blir tydligare för barnen om rörelseaktivitet har ett specifikt rum. 

Eftersom de har ett rum som är utformat för samling, rörelse och vila så är det tydligt för 

barnen. Om de vill röra sig genom exempelvis dans i den fria verksamheten så vet de att de 

kan gå till rörelserummet. 

 

Charlie har arbetat i arbetslaget sedan förskolan startades, då var det endast yngre barn i 

verksamheten. Nu arbetar hen med femåringar och utefter att barnen har blivit äldre har de 

varit tvungna att ändra innemiljön för att barnen ska få utrymme. Hen säger ”Vi har valt att 

ta bort mycket möbler för att skapa ytor för rörelseaktivitet, massage och samling.” Återigen 

poängterar Charlie att hen förespråkar uterummet är det bästa rummet för rörelseaktivitet. 

 

Samtliga förskollärare håller med om att storleken på barngrupperna har lett till trånga ytor 

på förskolan. Det är endast förskolan som Eine arbetar på som har ett rum som är avsatt för 

rörelseaktivitet. Charlie, Kim och Tone beklagar sig över att de har för trånga lokaler och 

lyfter fram det som det största problemet. Kim och Charlie nämner även här utemiljöns 

positiva aspekter och menar att den bästa miljön för rörelse är utomhus. 

4.7 Attityder i arbetslaget 

För att få reda på vilka attityder som finns i arbetslaget var det betydelsefullt att ställa denna 

fråga. 

Fråga: Vilka attityder kring rörelseaktivitet upplever du att det finns i arbetslaget? 

 

På Kims arbetsplats är vissa pedagoger mer engagerade än andra när det kommer till 

rörelseaktiviteter. Dock poängterar hen att: 

Jag upplever inte att det är någon pedagog som nekar barnen om de efterfrågar 

rörelseaktivitet. Det som är tydligt är att barnen snabbt lär sig vilken pedagog som är 
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engagerad inom ämnet och att de vet vart de ska vända sig beroende på vilken aktivitet de 

vill göra, de känner direkt om vi som pedagoger gillar det vi gör och det smittar av sig på 

dem. 

 

 

Vidare menar Kim att det är viktigt att utnyttja arbetslagets olika kompetenser och intressen. 

Tone är inne på samma spår som Kim och säger ”i vårt arbetslag har vi alla olika 

intresseområden och därmed läggs olika mycket tid på rörelse. Jag ser inte att någon tycker 

att det är fånigt eller dumt att utföra rörelseaktiviteter.” Hen anser att alla förskollärare har 

rätt att ha olika intresseområden. Varken Kim eller Tone uttrycker några negativa attityder 

hos sina kollegor kring rörelseaktivitet, vilket både Charlie och Eine gör. Med en allvarlig ton 

uttrycker Charlie: ”det finns alldeles för många förskollärare som bara står stilla och pratar 

med kollegorna ute på gården. De förstår inte hur viktigt det är för barnen att även vi som 

förskollärare är aktiva.” Vidare medger hen att det finns negativa attityder inför 

rörelseaktiviteter i arbetslaget, vilket Charlie upplever som ett problem. ”Vi diskuterar ofta 

passiviteten hos vissa förskollärare då arbetslaget har möte, trots det så kvarstår problemet” 

menar Charlie. Hen fortsätter: ”det är så enkelt att bara plocka ut stafflin så barnen kan måla 

eller ta fram stubbar där de kan hamra och spika.” Hen kan inte förstå varför vissa 

förskollärare anser detta vara ansträngande att genomföra. Liksom Charlie medger Eine att 

det finns olika attityder kring rörelseaktivitet i arbetslaget. Hen säger: 

Det finns kollegor med attityden att barn inte behöver röra på sig. Det är klart att jag som förespråkar 

rörelse kan känna mig motarbetad vid vissa tillfällen och det känns inte roligt. Om vi i arbetslaget hade 

haft samma syn så hade det varit mer lättarbetat   

Vidare menar Eine att om ett arbetslag strävar åt samma håll så kan verksamheten utvecklas 

och därmed komma längre. 

 

Sammantaget är det två av våra informanter, Kim och Tone som menar att pedagoger har 

olika intressen och att de utför aktiviteter efter egna intresseområden. Dessa två 

förskollärare ser inte heller några negativa attityder kring rörelseaktivitet i sina 

verksamheter. De två resterande har helt andra åsikter och svar kring frågan. Både Eine och 
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Charlie har upplevt negativa attityder hos sina kollegor inför rörelseaktivitet och upplever 

detta som ett problem. 

4.8 Läroplanen i samband med rörelseaktivitet 

Förskollärare har som uppdrag och skyldighet att följa läroplanen och se till att barnen i 

verksamheten får möjlighet att uppnå läroplansmålen. Därför anser vi det självklart att 

använda frågor som rör läroplanen.  

Fråga: Läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010,s.4) säger att ”verksamheten ska präglas av omsorg 

om individens välbefinnande och utveckling.” Anser du att läroplansmålet hänger samman 

med rörelseaktivitet och i så fall hur? 

 

Kim ser tydliga samband hur detta läroplansmål kan uppnås genom rörelseaktivitet. Hen 

menar att:  

Både omsorg och välbefinnande handlar om många aspekter, rörelse, kost, hygien, allmäntillstånd 

o.s.v. (…) Barnens utveckling påverkas till stor del av rörelseaktivitet. Barnen kommer till förskolan 

med olika förutsättningar hemifrån vissa barn behöver mer motorisk träning än andra barn. Det finns 

barn som har blivit bekväma i att inte röra sig, då kräver de extra utmaningar kring rörelse”.  

Här betonar Kim vikten av att alla barn behöver olika stimulans och utmaningar utifrån den 

nivå de befinner sig på. Charlie poängterar att det inte går att uppnå detta läroplansmål om 

verksamheten inte bedriver planerad rörelseaktivitet. För att barnen ska få möjlighet att 

kunna utvecklas i sin helhet och uppleva en känsla av välbefinnande är rörelseaktivitet 

betydelsefullt. Hen säger avslutningsvis ”ja det går absolut att knyta an detta läroplansmål 

till rörelseaktivitet”. Eine är inne på samma tankar, hen säger: 

De hänger ihop för att om man rör kroppen och gör det med glädje så bidrar det till välbefinnandet, 
både välbefinnande och hälsa är breda begrepp som är svåra att definiera, men jo jag tycker att det 
finns ett samband. 

Eine förespråkar även här att glädjen i rörelseaktivitet är viktig för att välbefinnande ska 

kunna uppnås. Hen menar att välbefinnande och hälsa är breda begrepp men konstaterar 

ändå att hen ser ett samband. Tone delar åsikten om att välbefinnande och omsorg hänger 

samman med rörelseaktivitet. Hen menar att ”eftersom rörelseaktiviteter oftast utförs i 

grupp så skapas också en gemenskap som kan leda till välbefinnande”. Hen poängterar 

vikten av att ha roligt tillsammans under rörelseaktiviteten. 
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Alla informanter anser att läroplansmålet hänger samman med rörelseaktivitet. Charlie 

anser att det inte går att uppnå läroplansmålet om det inte finns någon planerad 

rörelseaktivitet. Både Eine och Tone nämner att det är viktigt att aktiviteten genomsyras av 

glädje för att det ska leda till välbefinnande.  

4.9 Inkludering av barn 

Som tidigare sagts har förskollärare som skyldighet att följa läroplanen. Vi anser det viktigt 

att alla barn inkluderas vid rörelseaktivitet. De barn som ligger efter i den motoriska 

utvecklingen behöver kanske stöd och vägledning för att finna motivationen att delta. Därför 

är denna fråga relevant för vår undersökning.  

Fråga: Läroplanen säger att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och 

stimulera alla barns utveckling. Hur anpassar ni rörelseaktiviteter så att alla barn stimuleras 

och utvecklas. 

 

I Kims barngrupp är det olika hur intresserade barnen är av rörelseaktiviteter. Därför blandar 

de ofta grupperna för att de barn som inte kommit lika lång i sin motoriska utveckling kan ta 

lärdom av de som har kommit längre. Kim säger ”jag har även lagt märke till att barn som 

kommit långt i sin motoriska utveckling gärna hittar på egna övningar för att utveckla och 

göra bamsegymnastiken svårare”. Hen uttrycker att ”de barn som mest behöver 

rörelseaktivitet är kanske inte de som efterfrågar det, därför har vi i arbetslaget bestämt att 

gå på gemensamma promenader och organisera gemensamma rörelseaktiviteter där alla ska 

delta.” Detta menar hen leder till att barnen både kommer in i gruppen och får utöva 

rörelseaktivitet.  Tone är inne på samma tankar och säger ”för de barn som har svårt att 

komma in i gruppen kan rörelseaktivitet med tydliga regler och där alla gör lika vara en hjälp 

att skapa gemenskap”.  Vidare anser hen att aktiviteterna bör anpassas efter vilka behov och 

intressen som finns, ”om någon behöver träna grovmotoriken så är det till exempel bra att 

gå till skogen och för de barn som behöver mer utmaningar kanske Röris är lagom”. Hen 

konstaterar att aktiviteterna bör anpassas efter barnens befintliga nivå. Den tanken delas av 

Charlie som poängterar att ”en viktig uppgift som förskollärare är att se till alla barns olika 

utvecklingsnivåer och planera aktiviteten så att alla blir utmanade men lyckas”. Den 
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barngrupp som Charlie arbetar med just nu är väldigt homogen vilket gör det lättare att 

planera.  Även här nämner hen att: 

Rörelseaktivitet i uterummet är det som passar förskolebarn allra bäst, eftersom att det är en fördel 

för de barn som har det svårare med den motoriska rörelsen. Utomhus kan de använda naturliga 

rörelser och deltar utan att de behöver vara medvetna om att de gör det. Inget barn behöver känna sig 

klumpigt och det kan leda till att de vill delta. 

Under åren som Charlie har följt denna barngrupp har hen sett en stor motorisk utveckling 

hos vissa barn och det anser hen har till stor del att göra med att de vistas så mycket 

utomhus. ”I denna barngrupp finns det barn som inte spenderar så mycket tid utomhus med 

sina föräldrar och blir skjutsade överallt, vilket leder till att de inte utvecklar motoriken” 

säger Charlie. Hen menar att det är extra kul att se när dessa barn upplever glädjen i 

rörelseaktiviteter och att de faktiskt orkar delta. Avslutningsvis fastställer Charlie att ”alla 

barn ska känna att de klarar av att delta i alla rörelseaktiviteter som utövas i verksamhet och 

det ska vara lustfyllt för alla.”  Att det ska vara lustfyllt för alla barn stämmer överrens med 

den syn som Eine har på hur rörelseaktivitet ska anpassa så att alla kan delta. Eine är tydlig 

med vart hon står i denna fråga, hen menar att:  

Utgångspunkten är att ha roligt och att det ska vara prestigelöst. Det ska inte vara några 

tävlingsmoment som ingår i de rörelsepass vi planerar i gympasalen. Jag tror att om man gör det 

lustfyllt och slår på musik till rörelsepasset så tycker de allra flesta barn att det är kul och vill vara med. 

Om något barn inte vill vara med så menar hen att ”man får komma på sina knep för att hitta 

något som kan locka dem till någon typ av rörelse.” 

 

Sammanfattningsvis ser vi att Kim och Tone arbetar med gemensamma lekar och 

rörelseaktiviteter där alla ska delta och göra lika, dels för att utföra rörelseaktivitet men 

också för att komma in i gruppen och känna gemenskap. Charlie och Eine arbetar utefter att 

det ska vara lustfyllt med rörelseaktivitet. De ser det som sin uppgift att planera lustfyllda 

rörelseaktiviteter så att barnen vill och klarar av att delta. 
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5. Diskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka förskollärares attityder till rörelseaktivitet i 

förskolan samt att synliggöra mönster som framträder i deras uttalanden. Utifrån vår 

frågeställning har vi fått en inblick i förskollärarnas attityder till rörelseaktivitet och vi har 

sett vilka mönster som framkom i deras uttalanden.    

 

5.1 Vilka attityder finns hos förskollärare gällande rörelseaktivitet? 

Våra intervjufrågor har vi formulerat för att få fram vad förskollärarna har för attityder till 

rörelseaktivitet utifrån olika aspekter. I informanternas uttalanden har vi identifierat olika 

attityder som förskollärarna har och de presenteras nedan. 

 

Attityden och målet i samtliga förskollärares verksamheter är att barnen ska finna glädje i 

och bära med sig positiva upplevelser kring rörelseaktivitet in i framtiden. De uttrycker även 

att aktiviteterna ska anpassas så att alla kan delta efter egna förutsättningar. Eine för det 

resonemanget vidare och anser att rörelseaktivitet ska vara prestigelöst utan 

tävlingsmoment. 

 

Barn idag är enligt Charlies och Eines inställning alldeles för stillasittande, de menar att barn 

blir skjutsade överallt och fritiden spenderas till stor del inomhus. I den här situationen ser 

de ett stort problem eftersom att det för dem är tydligt att barnens motoriska utveckling 

hämmas och orken till att delta i rörelseaktiviteter saknas. Att barn rör sig för lite anser även 

forskaren Daniel Berglind som bevisat att sju av tio fyraåringar utför för lite rörelseaktivitet 

enligt WHO:s rekommendation (2016). Charlie besitter kunskap om att hjärnans utveckling 

också hämmas av för lite rörelseaktivitet och Kim resonerar om de positiva effekterna 

rörelseaktivitet har på hjärnans utveckling, dessa positiva effekter nämner även Ericsson 

(2013, s.177). 
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Det är tydligt att både Charlie och Eine känner ett stort engagemang och ansvar för att 

utföra rörelseaktiviteter i sina verksamheter. Genom att de planerar och värderar 

rörelseaktivitet ser de till att barnen erbjuds allsidighet i dessa. För att barnen ska få 

möjlighet till allsidig rörelseutveckling krävs det att förskollärarna utför planering (Osnes, 

Skaug & Kaarby, 2012, s. 45). I Charlies och Eines verksamheter medger de att inte alla 

kollegor har samma attityd kring rörelseaktivitet. Det upplevs problematiskt av båda och de 

uttrycker att arbetet skulle underlättas om samtliga kollegor främjade rörelseaktivitet. 

Osnes, Skaug och Kaarby betonar vikten av att hela arbetslaget främjar rörelseaktivitet 

(2012, s.30-31). Charlies inställning är att det inte kan vara så svårt att hela arbetslaget ska 

främja rörelseaktivitet, hen menar att det finns många enkla aktiviteter som kan 

introduceras för barnen utan större ansträngning från förskollärarna. 

 

Attityden kring planering av rörelseaktivitet varierar hos förskollärarna, Tone och Kim anser 

att rörelseaktivitet sker spontant i verksamheterna och inte kräver någon planering för att 

det ska bedrivas. De poängterar att förskollärare har olika intressen och väljer att utföra 

aktiviteter med barnen efter det. Det uttalandet grundar de på resonemanget att i ett 

arbetslag ska förskollärares olika kompetenser utnyttjas, genom att låta alla förskollärare 

arbeta kring sitt eget intresseområde blir engagemanget större. Resonemanget stärks av 

Osnes, Skaug och Kaarby som menar att den inställning och engagemang förskolläraren visar 

avspeglar sig på barnen (2012, s. 30-31). 

 

Den generella attityden hos informanterna är att de upplever inomhusmiljön som ett hinder 

för rörelseaktivitet. Ytorna beskrivs som trånga och anledningen till det menar de beror på 

att storleken på barngrupperna har ökat. För att kunna genomföra rörelseaktivitet inomhus 

krävs det att de möblerar om, men istället för att göra det förespråkas uterummet som det 

mest lämpade rummet för rörelseaktivitet. Resonemanget stärks av Mårtensson som menar 

att utemiljön erbjuder andra möjligheter än inomhusmiljön och att den främjar rörelse och 

därmed rörelseutvecklingen hos barn (2009, s.170). 

5.2 Vilka mönster finns i förskollärarnas uttalanden? 

När vi analyserat materialet har vi sökt efter olika mönster i vad förskollärarna uttalat och 

dessa är här sammanförda. 
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Enbart en förskollärare som vi intervjuat arbetar i en verksamhet som nyttjar förmånen att 

utföra rörelseaktivitet i gymnastiksal, men de resterande menar att de saknar den förmånen. 

Denna trend om önskan att få tillgång till gymnastiksal kan enligt Grindberg och Langlo 

Jagtøien vara lätt att lösa, de menar att de flesta förskolorna idag har närhet till gymnastiksal 

men det handlar om engagemang hos förskolläraren om de ser till att utnyttja den förmånen 

eller inte (2000, s.17). 

 

Samtliga förskollärare delar åsikten om att rörelseaktivitet bör påbörjas direkt när barnen 

börjar på förskolan. I intervjuerna framkommer det att musik, rytmik och rörelsesånger 

anses vara rörelseaktiviteter som passar de yngre barnen. Tone nämner att barnen lär känna 

och lär sig kontrollera sina egna kroppar genom rytmik. Detta är viktigt enligt Osnes, Skaug 

och Kaarby som betonar att barn utforskar sina kroppar genom rörelse, det är även 

kroppspråket de kommunicerar med (2012, s.18).  

 

De ord som är återkommande under intervjuerna när förskollärarna pratar om 

rörelseaktivitet är lustfyllt och glädje. Förskollärarna belyser vikten av att anpassa aktiviteten 

så att alla kan delta och blir utmanade på den nivå de befinner sig. Dessa faktorer är enligt 

informanterna grundläggande för att barnen ska uppleva glädje kring aktiviteten. Eine och 

Tone menar att om barnen finner glädje av att utföra rörelseaktiviteter bär de med sig den 

positiva känslan och det kan leda till att de vill fortsätta att röra på sig i framtiden. Detta 

resonemang stärks av Osnes, Skaug och Kaarby som uttrycker betydelsen av att bära med sig 

positiva bilder av rörelseaktivitet för att utveckla ett intresse i framtiden (2012, s.20).   

 

Ett tydligt mönster som vi uppmärksammat i resultatet är att Kim och Tone som arbetar på 

kommunala förskolor delar flera åsikter, liksom Charlie och Eine som arbetar på privata 

förskolor delar åsikter. I Kims och Tones verksamheter bedrivs ingen planerad 

rörelseaktivitet utan den sker spontant, de upplever inte heller att det finns några negativa 

attityder hos kollegor kring rörelseaktivitet. De anser att förskollärare i verksamheten ska 

arbeta kring sina egna intresseområden. De skiljer sig från Charlies och Eines verksamheter 

som planerar rörelseaktiviteter regelbundet. Verksamheterna förväntas även utföra 

rörelseaktiviteter eftersom profileringen på Charlies verksamhet inkluderar rörelse och 
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hälsa, Eines förskola fokuserar på rörelse eftersom de har sett till att regelbundet få tillgång 

till gymnastiksal. Önskan om att samtliga kollegor skulle främja rörelseaktivitet finns hos 

båda förskollärarna. De ser båda ett problem i att de inte upplever att alla kollegor gör det. 
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6. Slutsats  
 

Slutligen presenteras de slutsatser vi dragit utifrån den litteratur och de resultat vi fått i 

studien. 

 

I resultatet av vår undersökning kan vi utläsa att det är genomgående att förskollärarna 

anser att glädje och lust ska genomsyra arbetet med rörelse. Förskollärarna belyser vikten av 

att visa upp en positiv bild av rörelse för att barnen ska få möjlighet att utveckla ett intresse. 

 

Endast två förskolor har avsatt tid för rörelseaktivitet och här ser vi tydliga skillnader mellan 

de verksamheter som utför planering och de som inte gör det. I litteraturen framkommer 

det på flera ställen av olika forskare hur viktigt det är med rörelse i förskolan. Därför tycker vi 

att det är oroväckande att inte alla förskoleverksamheter bedriver planerad rörelseaktivitet 

för att ge barnen möjligheten till en allsidig rörelseutveckling. 

 

En intressant upptäckt vi gjorde när vi letade efter mönster i resultatet var att vi såg 

skillnader på privata och kommunala förskolors syn på rörelseaktivitet. Charlie och Eine som 

arbetar på privata förskolor upplever dåliga attityder kring rörelseaktivitet hos sina kollegor 

och ser detta som ett problem till skillnad från Kim och Tone. Kim och Tone är de 

förskollärare som arbetar på kommunala förskolor där de inte bedriver någon planerad 

rörelseaktivitet utan anser att rörelseaktivitet sker spontant. De ser inte heller några 

negativa attityder hos sina kollegor utan framhåller istället att alla har rätt till olika 

intresseområden. Det här resultatet upplever vi intressant, de informanterna som bedriver 

planerad rörelseaktivitet ser ett problem kring kollegors attityder kring rörelseaktivitet och 

de som inte bedriver planerad rörelseaktivitet ser inte samma problem. En naturlig tanke blir 

då om Kim och Tone är de förskollärare som har sitt intresseområde någon annanstans än 

vid rörelseaktivitet. Vi anser att en förskollärare ska kunna ge barnen möjligheten att 

utvecklas inom alla områden som läroplanen säger oavsett vilket intresseområde 

förskolläraren har. Barnen ska inte vara beroende av en specifik pedagog som har rörelse 

som intresse för att få möjligheten utföra rörelseaktivitet. Det uppstår problem om denna 

pedagog slutar eller är borta under längre tid alternativt om verksamheten saknar en 

pedagog inom detta intresseområde.  
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Enligt litteraturen är barn i behov av daglig rörelseaktivitet för den bästa utvecklingen. Den 

slutsats vi drar är att i Kims och Tones verksamheter saknas det förskollärare som prioriterar 

rörelseaktivitet. Det är kontroversiellt eftersom de båda uttrycker att de anser att 

rörelseaktivitet är viktigt men det är inget som prioriteras i deras verksamheter. 

 

I litteraturen förespråkas uterummet som ett naturligt rum för rörelseaktivitet vilket också 

var genomgående hos de förskollärare vi valde att intervjua. Vi kan se att samtliga 

verksamheter använder och utnyttjar utomhusmiljön på ett föredömligt vis. Tone och Kim 

anser att utomhusvistelsen tillsammans med spontan rörelseaktivitet är tillräcklig för 

verksamheten. Innan vi startade undersökningen var det precis det vi hade upplevt när vi 

varit runt i olika verksamheter, att många förskollärare anser att rörelseaktivitet sker 

spontant utan planering. Resultatet var överraskande positivt, eftersom det framkom att det 

bedrivs verksamheter där rörelseaktivitet prioriteras och finns med på aktivitetsschemat. I 

dessa verksamheter förstår förskollärarna att det krävs planering för att erbjuda barnen 

allsidig rörelseaktivitet. 

 

I vårt resultat ser vi att förskollärarna inte är medvetna om alla konsekvenser av för lite 

rörelseaktivitet. Vi tror inte att detta handlar om förskollärarnas attityder till rörelseaktivitet 

utan okunskap kring hur viktigt det är med rörelseaktivitet. Riskerna och konsekvenserna av 

för lite rörelseaktivitet anser vi att alla verksamheter bör informeras om för att det ska 

kunna förebyggas inför framtiden.  

 

Under arbetets gång har vi lärt oss många nya saker som vi kommer att kunna använda oss 

av i vår framtida yrkesroll. Det märks att de förskollärare vi intervjuat är pålästa då Kim 

pratar om hjärnans utveckling och Charlie om den grovmotoriska och finmotoriska 

utvecklingen. De förskollärare vi träffat är professionella och den litteratur vi tagit del av har 

varit intressant och givande. Även fast vi träffat professionella förskollärare så upplever vi att 

det inte bedrivs tillräckligt med rörelseaktivitet på alla förskolor. Vi hoppas att med denna 

undersökning kunna inspirera fler förskollärare till att planera och bedriva mer 

rörelseaktivitet i förskolan, för det är otroligt viktigt för barnens framtid. 
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8. Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Verksamhetsfrågor: 

Berätta hur ni planerar rörelseaktivitet i er verksamhet? 

Planerar ni miljön för att kunna utföra rörelseaktivitet och i så fall hur? 

Vilka rum och platser använder ni till rörelseaktivitet? 

Har ni någon planerad rörelseaktivitet? 

 

Värderingsfrågor:  

Vad är rörelseaktivitet för dig? 

När tycker du att man ska börja med rörelseaktivitet? 

Hur tycker du att barnens utveckling påverkas nu och i framtiden av rörelsen i förskolan? 

Arbetslaget: 

När verksamheten planeras, hur högt värderas rörelseaktivitet? 

Vilka attityder kring rörelseaktiviteter upplever du att det finns i arbetslaget? 

 

Läroplanen: 

Vad är din åsikt kring läroplansmålet ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande”?  

Läroplanen säger att verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling. Anser du att det hänger samman med rörelseaktivitet och isåfall varför?  

Läroplanen säger att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och att förskolan 

ska stimulera barns utveckling. Hur anpassar ni rörelseaktiviteter så att alla barn stimuleras 

och utvecklas? 

 

 

 


