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The purpose of this essay called is to examine how preschool teachers understand planned and 

spontaneous physical activities in preschool. We also search to elucidate if there is some 

difference between a preschool with a pedagogical orientation based on outdoor physical 

activities and a traditional preschool in which outdoor physical activities are not a part of their 

pedagogical orientation. We want even to examine how teachers understand their own role in 

children's physical development. 

 

The study draws on a phenomenographic approach and we apply a qualitative method to collect 

our data. The data is mainly based on interviews with preschool teachers from preschools with 

the two forms of pedagogical orientation that we mentioned earlier. We interviewed a total of 

six preschool teachers, three from each preschool. The results of the study showed that the 

informants from both preschools understand planned physical activities as an activity that is 

initiated and organised by the teachers. On the contrary they understand spontaneous physical 

activities as an activity initiated by the children, often in the form of games. Another important 

result is that the informants in our study agree in that spontaneous physical activities are given 

quite more time in the preschool’s everyday than planned activities. Finally, the study shows 

that the informants in the study feel confident as leaders in physical activities, regardless of the 

preschools pedagogical orientation. It is rather a question of education and personal interests 

than pedagogical focus. 
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1 Inledning 

Motion, träning samt ett hälsosamt kostintag har i dagens samhälle kommit att bli en stor del 

av många människors vardag. Fler har blivit medvetna om vikten av att ha en hälsosam livsstil 

och fokuserar på att förbättra sin hälsa. Men hur ser det ut i de institutionella verksamheterna 

som figurerar i samhället? Ålderdomshem, skolor och förskolor? Hur stor vikt läggs vid rörelse 

och hälsa? 

 

Ekblom (2005, s. 39-43) hänvisar till studier som visar att mellan 1987 och 2001 ökade  övervikt 

och fetma en hel del bland barn. Ju yngre barnen var desto högre var risken. Med övervikt och 

fetma ökade även bieffekter i form av sjukdomar som exempelvis diabetes. Orsaken till ohälsan 

behövdes specificeras, vilket ledde till en undersökning om det var  på grund av ökat energiintag 

eller minskad vardaglig rörelse bland barnen. Resultaten av studierna visade att det är minskad 

motion och rörelse som är den främsta orsaken till barns ohälsa. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10) står det att "förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande". Det finns därför en uttalad uppgift 

för förskolepersonal att stödja och stimulera barns motoriska utveckling och främja barns hälsa 

(Lpfö 98 rev. 2010, s. 11).   

 

Lärandet förbättras och ökar om barnet får chans att röra på sig. Enligt Wolmesjö (2006, s. 13) 

så har avspända barn lättare och större tillgång till den potential debesitter. Ett barns lärande 

och utveckling stimuleras med hjälp av fysisk aktivitet, som minskar stressymptom genom att 

förbättra motoriken hos barnet.  

 

Med tanke på att det är förskollärare och barnskötare som planerar och utför aktiviteter med 

barnen i förskolan, är deras funderingar kring sin roll i utvecklingen av barns motorik och 

rörelse av stort intresse. Som tidigare nämnts finns en hel del positiva aspekter av ökad 

rörelseaktivitet i förskolan. Vi har dock under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) erfarit 

att begreppet rörelse och dess betydelse för barnens utveckling ofta hamnar i skymundan i 

förskolan. Det är framförallt ämnen som språk, matematik och naturvetenskap som hamnar i 

fokus. Vår uppfattning är att de vuxna på förskolan anser att den fria leken är tillräckligt för att 

täcka in det dagliga behovet av rörelse hos barnen. Under vår förskollärarutbildning har vi totalt 
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genomfört 20 veckor VFU och då endast sett ett fåtal rörelseaktiviteter som planerats och 

genomförts av den verksamma personalen på förskolorna. Även under de reflektionstillfällen 

som vi deltagit i har rörelse sällan varit i fokus. Aktiviteter som syftar till att gynna barnens 

utveckling gällande andra ämnen som till exempel språk är desto vanligare förekommande. 

 

Vi upplever att de flesta av rörelseaktiviteterna sker utomhus. Vi finner det därför intressant att 

studera om förskollärare tänker olika på förskolor av traditionell sort, utan någon specifik 

pedagogisk inriktning, jämfört med förskolor som bygger sin verksamhet på utomhusvistelser. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att studera verksamma förskollärares och barnskötares syn på 

rörelseaktiviteter i förskolan och även synen på sin egen roll gällande dessa aktiviteter. Vi vill 

också undersöka om deras erfarenheter om rörelsens betydelse för barn skiljer sig om de är 

verksamma inom I Ur och Skur, vilket är en förskola som genomsyras av utomhuspedagogik, 

eller en traditionell förskola utan specifik pedagogisk inriktning.  

 

Vi kommer att utgå ifrån dessa frågeställningar: 

- Hur ser informanterna på de planerade rörelseaktiviteterna i förskolan? 

- Hur stor plats ges de planerade rörelseaktiviteterna, enligt informanterna, i jämförelse 

med spontana rörelseaktiviteter i förskolan? 

- Vilken är skillnaden på informanternas syn på sin roll som ledare gällande barns rörelse 

i förskolor som baserar verksamheten på utomhusvistelser och traditionella förskolor?  

- Hur stor betydelse uppfattar informanterna att miljön har för rörelseaktiviteter i 

förskolan? 

1.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning strukturerat genom underrubrikerna 

Planerade rörelseaktiviteter, Spontana rörelseaktiviteter, Effekter av fysisk aktivitet samt 

Miljöns betydelse. Den tidigare forskning som vi väljer att presentera är relevant för vår studie 

för att den ger oss en bild av hur det nuvarande forskningsläget ser ut. Vi kommer senare i 

uppsatsen att analysera vårt empiriska material med hjälp av den tidigare forskning som vi 

presenterar nedan och även koppla samman forskningen till vårt resultat. 
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1.2.1 Planerade rörelseaktiviteter 

I förskolan skapas och formas barnet som ett kroppsligt subjekt och det rörliga och lagom aktiva 

barnet som har kontroll över sin kropp görs till ett ideal. De vuxna intar ofta en roll som förebild 

genom att visa hur barnen ska utföra uppgiften hon vill att barnen ska utvecklas i. Genom 

vuxenplanerade lekar i förskolan kontrolleras och kartläggs barnens utveckling i förhållande 

till de kompetenser som de vuxna önskar att barnen tillägnar sig. Genom kartläggningen 

synliggörs barnens förmågor och brister i förhållande till det önskvärda (Palla 2011, s. 93-95).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10) står att arbetslaget ska sträva mot att varje 

barn utvecklar sina motoriska förmågor, sin kroppsuppfattning samt förståelse för både  

välmående och hälsa. Detta innebär att de vuxna i ett arbetslag bör ha en gemensam planering 

för hur de ska uppnå dessa mål.  De som arbetar i förskolan måste formulera en gemensam 

planering för de mål som de arbetar mot. För att göra detta krävs att de vuxna i arbetslaget 

tillägnar sig en gemensam bild av den pedagogiska verksamheten samt hur den ska läggas upp 

och genomföras och vara överens om vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten 

(Osnes m.fl. 2012, s. 35-36).  

 

Individers uppfattningar kring hälsa beror på olika erfarenheter som ligger till grund för deras 

värderingar kring hälsobegreppet. Dessa, ofta omedvetna, uppfattningar har en kulturell 

dimension och det innebär att människors livssyn och syn på begreppet hälsa delvis beror på 

deras tidigare erfarenheter (Svederberg & Svensson 2001, s. 25), det är därför viktigt att ha 

diskuterat i arbetslaget och kommit fram till de gemensamma värderingar som ska gälla på 

förskolan kring ämnet hälsa.  De vuxnas egna outtalade värderingar ligger till grund för, och 

styr verksamheten. En viktig aspekt av lärarens kompetens är att de måste vara medvetna om 

sina egna åsikter och delta med sin egen personlighet i verksamheten, därför är de tvungna att 

ta ställning till de frågor om hälsa som behandlas för att kunna gå in på djupet på dem. Detta 

sätter de vuxna i en känslig situation. Hur personalen ser på det tänkta målet med verksamheten 

kring barnens hälsa, påverkar också hur undervisningen läggs upp och genomförs. De vuxna 

som arbetar med barnen i förskolan måste få möjlighet att bli medvetna om föreställningar och 

värderingar för att kunna utveckla en trygghet i sin yrkesroll och uppfattas som trovärdig av 

barnen. Upplevelser av trovärdighet är grundläggande för att verksamheten ska uppfattas som 

meningsfull av barnen (Kindeberg 2001, s. 160-163).  



 
 

 
 

 4 

1.2.2 Spontana rörelseaktiviteter 

Rörelse är naturligt för barn, lika naturligt som att äta, sova eller andas (Sandborgh, 1982, s.1). 

Detta uttrycks tydligt i förskolan där grundrörelserna utvecklas, som exempelvis att rulla eller 

hoppa. De måste få tid till att röra sig, detta fås främst genom dagliga aktiviteter som exempelvis 

spontana rörelselekar (Ahlquist, Klinta & Sundstedt, 1990, s. 5ff). 

 

Spontana rörelselekar sker dagligen i förskolan. Leken är en viktig del av de spontana 

rörelseaktiviteterna och ger en möjlighet för barnen att utvecklas genom. Lek används ofta för 

att assimilera verkligheten i samhället. Olika mönster i samhället uttrycks i barnens lek,där de 

lär sig hur de kan agera vid olika situationer (Welén 2003, s. 26-29). 

 

Spontan rörelse har inte bara med fysisk aktivitet som träning att göra, det handlar även om 

naturligt automatiserade dagliga rörelseaktiviteter som vi människor gör, exempelvis att klia 

sig. Dessa automatiserade rörelseaktiviteter är inövade men kommer spontant i situationer där 

de behövs (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, s. 9). 

 

Baranens spontana rörelselekar kan vara väldigt bra att använda som en ingång till 

vidareutveckling av planerade rörelseaktiviteter. Genom att observera barnen i de fria 

rörelselekarna kan de vuxna ta tillvara på information om barnens intressen och uppmärksamma 

hur de kan arbeta tillsammans med barnen för att de ska stimuleras i de spontana och planerade 

rörelseaktiviteterna på förskolan (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, s. 18ff). 

1.2.3 Effekter av fysisk aktivitet 

Den nuvarande situationen i samhället, där barn blir mer stillasittande än tidigare och spenderar 

mer tid inomhus, riskerar att utmynna till en ökning av kroniska sjukdomar (Faskunger 2008, 

s. 6). Fysisk aktivitet hos barn kan motverka detta och har dessutom många andra positiva 

effekter. Det finns ett positivt samband mellan mycket ansträngande fysisk aktivitet eller ökad 

fysisk aktivitet och god utveckling gällande bland annat barnens grovmotoriska förmågor, 

skeletthälsa och psykosociala förmågor (Berg & Ekblom 2015, s. 2). Med fysisk aktivitet menas 

till exempel lek och utforskande av den omkringliggande miljön och spontan eller organiserad 

idrott. För barn upp till fem år rekommenderas att daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras genom 

att till exempel erbjuda lustfyllda, intressanta, utmanande och säkra miljöer som kan gynna 
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social interaktion (Berg & Ekblom 2015, s. 12). För att främja barns hälsa och stimulera till 

fysisk aktivitet krävs mer utomhusvistelser (Faskunger 2008, s. 6).  

 

Den främsta orsaken till om barn blir fysiskt aktiva som vuxna är hur de upplevt fysisk aktivitet 

som barn, om det varit lustfyllt eller inte. Fysisk aktivitet kan kopplas samman med en social 

och lustfylld atmosfär, det är roligt att röra på sig och samtidigt träffa kompisar (Faskunger 

2008, s. 13). Barns kroppsliga lek är ofta mycket omtyckt och frambringar mycket positiva 

känslor hos barnet. Då förhållandet mellan krav och förmåga är optimalt blir barnet uppslukat 

av leken och motivationen att hålla igång leken länge förstärks. För att göra detta behöver barnet 

klara av att behärska sin egen kropp (Osnes m.fl. 2012, s. 128).  

 

Ett syfte med att använda sig av rörelseaktiviteter med barn är att kunna använda sig av dem i 

barns läroprocesser. Barnen lär med kroppen och kan då använda sig av den kunskap som sitter 

i kroppen. Kunskap kan ses som människans samlade kapacitet, där inkluderas även de 

kroppsliga förmågorna. Detta innebär att för att kunna ta till sig kunskap från andra ämnen så 

bör även rörelseaktiviteter användas för att ge barnen möjlighet till att använda hela sin 

kapacitet (Wolmesjö 2006, s. 76).  

1.2.4 Miljöns betydelse 

Miljön är av stor vikt för att barn ska kunna få utlopp för sin fysiska förmåga. Grindberg och 

Langlo Jagtoien (2000, s. 98) menar att förskolan bör utforma verksamheten och miljön som 

låter barnens lek utvecklas  så fritt som möjligt. En miljö som är främjande för barn är 

nödvändig för rörelsen i barns lekar. Miljön är även av betydelse för att de vuxna på bästa sätt 

ska kunna förmedla glädje i barnens rörelse.Eftersom glädje kräver stimulans bör miljön vara 

stimulerande för både barn och vuxna (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993, s. 18).  

En stimulerande miljö måste inte vara en utemiljö eller ett rum fyllt med saker. Även tomma 

ytor och öppna platser kan inspirera till och ge utrymme för att skapa lustfyllda aktiviteter som 

exempelvis klätterlekar eller sång- och danslekar vidare (Grindberg & Langlo Jagtoien 2000, s. 

98ff). Att barnen är i en stressfri miljö där de kan känna sig lugna och trygga är en förutsättning 

för att barnen bäst ska kunna ta till sig ny kunskap och utvecklas. Det är viktigt att ge barnen 

möjlighet att trivas och må bra.De vuxna ska ha tid att bekräfta barnen för att stimulera och 

motivera till fortsatt utveckling (Wolmesjö 2006, s. 18-19). Miljön måste inte endast verka 
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stimulerande för barnens motoriska, fysiska och psykiska utveckling utan bör även präglas av 

en atmosfär som är tillåtande och trygg. Vi talar då inte bara om den fysiska miljön utan även 

den mentala tryggheten som infinner sig i miljöer med tillåtande atmosfärer (Sandborgh-

Holmdahl & Stening 1993, s. 54). 
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2 Metodologisk ansats och val av metod 

I följande kapitel  redogörs för val av metodologisk ansats och metod samt genomförandet av 

undersökningen. Dessutom redogörs för och motiveras uppsatsens urval, bearbetning, 

genomförande, metodreflektion och etiska ställningstaganden. 

2.1 Val av metod 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar kommer vi att utgå ifrån intervjuer med verksam 

personal i förskolan. Intervjuer klassas som en kvalitativ metod. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att få fördjupad kunskap kring informantens erfarenheter och uppfattningar kring 

det valda ämnet. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi förberett 

en intervjuguide med frågor kring vårt valda ämne, men informanten hade sedan stor möjlighet 

att själv formulera sina svar fritt (Patel & Davidson 2011, s. 82).  

2.1.1 Urval 

Förskolorna vi valt har olika pedagogiska inriktningar, den ena är vad som kan kallas en 

traditionell förskola utan specifik pedagogisk inriktning. Den andra är en förskola med I Ur och 

Skur inriktning, vilken har en metodik där personalen ska sträva efter att barnen utvecklas 

genom bland annat friluftsliv, rörelse och upplevelser med alla sinnen (Friluftsfrämjandet). 

Dessa förskolor måste, precis som de traditionella förskolorna, följa läroplanen för förskolans 

uppsatta mål.  

 

Vi valde förskolor utifrån pedagogisk inriktning, men de informanter som intervjuades valdes 

ut av förskolechefen. Vi har intervjuat totalt fem förskollärare och en barnskötare från två 

förskolor i samma kommun, tre förskollärare från den traditionella förskolan och två 

förskollärare samt en barnskötare från I Ur och Skur förskolan. Vår tanke var att intervjua sex 

förskollärare, tre från varje förskola, men vid intervjutillfället på I Ur och Skur förskolan var 

barnskötaren den enda som var tillgänglig från ett av arbetslagen. Vi valde att ha med resultaten 

från intervjun med barnskötaren då hon inte har samma pedagogiska ansvar som förskollärarna 

och vi anser att det kan ge en intressant synvinkel på intervjufrågorna. Vi ville intervjua 

förskollärare i första hand eftersom att det i läroplanen för förskolan står att förskolläraren har 

ett ansvar att se till att verksamheten genomförs på ett sätt som främjar barns utveckling (Lpfö 
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98, rev. 2010). Barnskötare har inte samma ansvar som förskollärare när det gäller 

genomförandet av verksamheten och därför ville vi i första hand intervjua förskollärare, som 

har ett uttalat ansvar för den pedagogiska verksamheten på förskolorna.  

2.2 Genomförande 

Empirin till undersökningen samlades in genom kvalitativa intervjuer som genomfördes på två 

förskolor i samma kommun under en dag. Intervjuerna tog cirka 20 minuter per informant. Vi 

tog kontakt med förskolorna via telefon och via e-post kom vi  överens om tider till intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på den ena förskolan i ett avskilt rum och på den andra förskolan vid 

ett avskilt bord inne bland pågående verksamhet. Innan de påbörjades informerade vi om 

studiens syfte och de forskningsetiska principerna samt samtycke till inspelning. Under 

intervjun gjordes en ljudinspelning med hjälp en telefon och små minnesanteckningar togs. 

Löfgren (2014, s. 150) menar att detta underlättar transkriberingen av intervjun och gör att 

intervjuaren kan koncentrera sig helt på det informanten berättar. 

2.3 Databearbetning 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades de ordagrant. Vi använde oss av de 

stödanteckningar som vi tagit  eftersom vi ville vara säkra på att vi fått med allt av intresse för 

studien. Vid transkriberingen har vi vid några tillfällen ändrat ordningsföljd och talspråk för att 

det ska följa skriftspråkets regler. Alla namn på informanterna och på förskolorna är fingerade 

för att säkerställa informanternas anonymitet. Vid presentationen av resultatet samt i analysen 

kommer vi att benämna I Ur och Skur förskolan för Skogsgläntan. Förskollärarna vid 

Skogsgläntan benämns Agneta och Berit och barnskötaren benämns som Cecilia. Den 

traditionella förskolan benämns för Galaxen och förskollärarna för Anette, Tvålina samt 

Tressan. Vi har valt att benämna informanterna på detta sätt för att underlätta för oss själva vid 

författandet av resultat och analys, men även för läsaren. Metoden vi använt gör att 

informanterna på Skogsgläntans namn står för A, B och C, Agneta, Berit och Cecilia. Namnen 

på informanterna på Galaxen står för ett, två och tre, Anette, Tvålina och Tressan. 
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2.4 Analytisk utgångpunkt 

Vår undersökning har en fenomenografisk utgångspunkt.Det innebär att vi analyserar det 

datamaterial som våra intervjuer utmynnat i med syftet att finna innebörder i, samt beskriva hur 

fenomenet uppfattas och framstår för informanterna (Larsson 1986, s. 13). Fenomenet i den här 

undersökningen är rörelseaktiviteter i förskolan. Det vetenskapliga förhållningssättet 

fenomenografi räknas till de empirinära ansatserna, vilket innebär att forskaren ska söka efter 

det som finns bakom det observerbara (Patel & Davidson 2011, s. 31-32). Fenomenografin är 

dock inte enbart en metod, trots att den förknippas med vissa metodiska inslag. Fenomenografin 

är en ansats för att specialisera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor som 

behandlar lärande och förståelse (Marton & Booth 2000, s. 146-147).  

2.4.1 Fenomenografisk ansats 

Fenomenografin har utvecklats av Ference Marton vid Göteborgs universitet. Martons 

grundtanke var att vi människor förstår och förhåller oss till fenomen i världen på olika sätt 

eftersom fenomen visar sig för oss med skilda innebörder, ett exempel på detta är att innehållet 

i en text kan betyda olika saker för olika individer beroende på vad vi urskiljer från texten. 

Skillnaderna i uppfattandet av fenomenet hos olika individer kan kategoriseras och beskrivas 

genom skilda kvaliteter med syftet att finna variationer av de aspekter som definierar fenomenet 

(Kroksmark, 2011, s. 590-591; Marton & Booth 2000, s. 153).  

 

Fenomenografin är en ansats för kvalitativ analys som grundar sig på empiri och  som strävar 

efter att beskriva individens upplevelse av sin omvärld så rättvist som möjligt. Grundläggande 

för denna ansats är avståndet mellan hur någonting är och hur det uppfattas vara, detta kallas 

skillnad i beskrivningsnivå. Det finns två olika nivåer, första ordningens perspektiv och andra 

ordningens perspektiv (Larsson 1986, s. 12-13). Det första inriktar sig på det som kan 

observeras utifrån, det handlar om då om ren fakta. Den andra nivån inriktar sig på individens 

föreställningar kring någonting, det handlar då inte om att verifiera eller falsifiera teorier utan 

att förstå någon annans omvärld och vad individen uppfattar som sant eller falskt. 

Fenomenografin riktar sig mot den andra ordningens perspektiv (Kroksmark 2011, s. 606). 

Begreppet fenomenografi kommer från grekiskan och innebär att det som studeras, fenomenet, 

kan visa sig på olika sätt för olika individer vid olika tidpunkter. Fenomenografins syfte är 
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således inte att bevisa hur någonting ”verkligen” är, utan den intresserar sig för individers 

uppfattningar av fenomen i omvärlden just då (Kroksmark 2007, s. 6).  

2.4.2 Fenomenografisk kvalitativ analys 

Det som kallas kvalitativ analys är bearbetningen av empirin av de intervjuer forskaren 

genomfört (Larsson 1986, s. 20). Den fenomenografiska analysen genomförs i fyra steg. Dessa 

steg är att; gå igenom insamlad data och skaffa sig ett helhetsintryck. Uppmärksamma 

skillnader och likheter i informanternas svar.Dela upp uppfattningar i olika 

beskrivningskategorier. Det sista steget är att studera de bakomliggande mönster som 

framträder i det gjorda kategorisystemet (Patel & Davidson 2011, s. 33).  

Forskaren bearbetar materialet för att finna beskrivningskategorier som är kvalitativt skilda från 

varandra med olika sätt att erfara fenomenet. Forskaren vill finna variation i uppfattningar om 

fenomenet hos informanterna eller variation i uppfattningar om fenomenet hos en och samma 

individ (Marton & Booth 2000, s. 162). Genom att gestalta hur fenomen visar sig på olika sätt 

hos olika människor kan forskaren beskriva olika resonemang som sedan bildar de kvalitativt 

skilda kategorierna. Kategorierna representerar helt skilda sätt att föreställa sig fenomenet, en 

variation av uppfattningar.  Det finns olika sätt att beskriva individernas sätt att förstå något i 

deras omvärld, till exempel genom att svävande förklara eller att gå in på exakta detaljer. Inom 

fenomenografin finns det ett mål med hur beskrivningen ska göras. Detta mål kallas för 

uppfattning, med det menas att någonting som en tar för givet också förhåller sig på det sättet 

en tror. Uppfattning står inte för en specifik åsikt om någonting, utan för det en anser vara 

självklart och givet.  Inom fenomenografin arbetar en utan någon tolkningsteori som översätter 

det en sagt till den ”verkliga” betydelsen genom att till exempel också analysera informantens 

bakgrund. Materialet analyseras för att få en förståelse för innebörden av det som sagts. Alla 

människor översätter det vi upplever, hör och ser till vår egen tankeverksamhet och detta kan 

ses som ett problem vid analysarbetet. Dock har vi människor möjlighet att uppleva samma sak 

på olika sätt och dessutom kan vi lära och utveckla nya sätt att se på någonting genom 

exempelvis reflektion. Forskaren som genomför en kvalitativ analys är troligtvis inte fördomsfri 

utan kan använda sina olika synsätt för att tolka och analysera och därmed få en djupare 

förståelse för informantens upplevelser (Larsson 1986, s. 20-23).  

Genom att se likheter och skillnader i informanternas svar utformas efter hand de kategorier 

som utgör den grund som undersökningen vilar på. Det är viktigt att komma ihåg att försöka se 
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under ytan, att försöka hitta det underförstådda i informantens svar. För att kunna göra detta 

krävs att forskaren sätter sig in i informantens resonemang och försöker se på resonemanget 

utifrån olika synvinklar. Genom att ställa sig frågan ”Vilka utgångspunkter har det här personen 

som leder till att hon resonerar annorlunda än den här?” (Larsson 1986, s. 37) kan bilden klarna 

om hur uppfattningarna kan gestaltas i kategorisystemet. Analysprocessen innebär att materialet 

fördjupas genom reflektion och jämförelse mellan uppfattningar. Kärnan i analysarbetet är just 

jämförande mellan olika svar, genom att söka efter likheter och skillnader i svaren ges 

uppfattningarna olika gestalter. Med det menas att genom att kontrastera en uppfattning med en 

annan kan det karaktäristiska med just den uppfattningen upptäckas (Larsson 1986, s. 31). 

Beskrivningskategorierna bör ha en tydlig relation till fenomenet och de bör även ha en tydlig 

relation till varandra, detta tydliggörs i utfallsrummet (Marton & Booth 2000, s. 163). För att 

kunna gestalta variation i uppfattningar i analysen krävs upprepad läsning och reflektion kring 

det insamlade materialet. Genom att inte nöja sig med de kategorier som först formulerats och 

istället kritiskt granska dem, kan nya kategorier växa fram (Larsson 1986, s. 31). 

Beskrivningskategorierna syftar till en kollektiv nivå och visar på vilket sätt fenomenet kan 

framträda och beskrivas på skilda sätt av olika människor. Beskrivningskategorierna kan aldrig 

omfatta helheten av uppfattningarna, precis som en persons uppfattning kring fenomenet alltid 

är individuell och speglar endast just den individens beskrivning av fenomenet (Marton & 

Booth 2000, s. 167).  

Det system av kategorier som växer fram kallas för fenomenets utfallsrum och utgör resultatet 

av undersökningens analys. Utfallsrummet är omfånget av alla de beskrivningskategorier som 

ringar in informanternas uppfattningar kring fenomenet och de logiska förhållandena mellan de 

uppfattningarna som gör att de bildar en helhet (Marton & Booth 2000, s. 177). För att 

kategorisystemet ska vara tillförlitligt måste intervjumaterialet kunna placeras in i någon av 

kategorierna på ett tillförlitligt sätt. Det är av yttersta vikt att kategorisystemet är väl 

sammankopplat med informanternas svar och att de slutgiltiga kategorierna är kvalitativt skilda 

från varandra, det får inte finnas kategorier som överlappar varandra (Larsson 1986, s. 37-38).  

2.5 Metodreflektion 

De frågor som formuleras i intervjuguiden ska vara tydliga och med ett tydligt fokus på det 

ämne som undersöks, vilket ökar validiteten (Widerberg, 2002, s.18). En fördel med intervjuer 

som insamling av material är att de frågor forskaren vill ha svar på besvaras bättre med 
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förklaringar än med siffror. Valet av att använda semistrukturerade intervjuer motiveras av att 

de intervjuades syn kommer fram mer än i strukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att vi använder följdfrågor vilket får intervjuerna att flyta på och ger dem ett 

större djup. Informanternas personliga upplevelser och uppfattningar träder fram mer, vilket är 

av stor vikt för undersökningens resultat. Semistrukturerade intervjuer bygger på en 

medvetenhet hos intervjuaren om att informanterna är olika individer med olika syn på frågorna 

och ämnet som undersöks. Följdfrågorna ger därmed intervjuaren en större chans att styra 

tillbaka informanten till det som är relevant för undersökningen om de kommer ifrån ämnet 

(Wilson 2012, s. 96-97).  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 42) kan vi aldrig vara helt säkra på att urvalet 

inte manipulerats och valts ut för att ge en positiv bild av verksamheten. Om inte ett personligt 

urval av informanter gjorts. Då informanterna i den här undersökningen valts ut av 

förskolecheferna kan vi inte vara helt säkra på att de inte medverkar för att framföra en specifik 

bild av verksamheten. Vi tror dock att det resultat vi fått visar en rättvis bild av just de här 

personernas synsätt gällande rörelseaktiviteter i förskolan. Vi varit tydliga med att 

undersökningens syfte är att ta reda på de intervjuades personliga åsikter gällande fenomenet 

och att vi inte lägger någon värdering i informanternas uppfattningar.  

 

En svaghet med intervjuer som metod är att genom intervjuer fås enbart andrahandsinformation. 

Den information som fås av informanterna är deras syn och tolkning på frågorna (Hüppi 2015, 

s. 4). Eftersom vi är ute efter de enskilda individernas uppfattningar och åsikter kring planerade 

fysiska aktiviteter i förskolan anser vi inte detta vara ett problem.  Vi anser att de intervjuer vi 

genomfört har gett oss tillräckligt med material för att vi ska kunna bilda oss en rättvis syn på 

informanternas uppfattningar. 

De frågor vi använde oss av vid intervjutillfället var öppna och gav oss en bred syn på 

informanternas uppfattningar kring barns rörelseaktiviteter, både spontana och planerade. Att 

använda oss av intervju som metod passade ämnet, vi tror inte att metoden har påverkat 

resultatet negativt. Intervjuerna hade dock kunnat fyllas ut lite mer. Vi hade kunnat ställa fler 

följdfrågor kring deras uppfattningar om ämnet miljö i förhållande till rörelseaktivitet av både 

spontan och planerad form. Detta eftersom att alla informanter talade om miljön och lade stor 

vikt vid miljöns påverkan på planerade och spontana rörelseaktiviteter.  
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Vi diskuterade även relevansen av barnskötarens uppfattningar kring ämnet, och kom fram till 

att det var intressant att se skillnader och likheter på tankegångarna mellan barnskötaren och 

förskollärarna. Därför valde vi att ha de resultaten med. 

2.6 Etiska överväganden 

Informanterna och det insamlade materialet behandlades utifrån Vetenskapsrådets (2015, s. 5-

14) forskningsetiska principer. Dessa principer syftar till att visa hur förhållandet mellan 

informanten och forskaren ska se ut. Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna 

om de forskningsetiska principerna. Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och  nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet meddelade vi informanterna om vilka villkor som gäller för 

deltagandet i undersökningen, de fick all information som kunde påverka deras villighet att 

delta. I enlighet med samtyckeskravet meddelades informanterna att deras medverkan var 

frivillig och de behövde inte svara på frågorna om de inte ville, samt att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville. Enligt konfidentialitetskravet hanterade vi den information vi samlat in 

angående informanten och dess svar konfidentiellt och förvarades på ett sätt som gör att 

obehöriga inte får tillgång till dem. Vi meddelade informanterna att de medverkar helt anonymt 

och att deras uppgifter inte kommer att kunna spåras till den enskilde individen eller till 

förskolan. Med nyttjandekravet menas att det material vi samlat in endast kommer att användas 

till undersökningens ändamål.  

2.7 Arbetsfördelning 

Under denna rubrik kommer vi att presentera hur vi delat upp arbetet med uppsatsen mellan 

oss. Vi har försökt att dela upp arbetet rättvist mellan oss och tilldela skrivandet av de delar av 

uppsatsen till den av oss som känt sig mest bekväm med just de avsnitten. De delar vi skrivit 

har vi skickat till varandra för att få synpunkter och för att garantera att vi båda känt oss tillfreds 

med allt material till uppsatsen. Vi har under arbetets gång träffats vid flertalet tillfällen för att 

diskutera och reflektera kring uppsatsen tillsammans.  

 

De två förskolor som vi kontaktat bad oss att komma vid samma tidpunkt för att genomföra 

intervjuerna. Av den anledningen delade vi på oss, Malin genomförde därför intervjuerna på I 

Ur och Skur förskolan och Diana genomförde intervjuerna på den traditionella förskolan. 
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Eftersom att vi båda ville transkribera de intervjuer vi själva genomfört, föll det också naturligt 

att författa resultat och analys från den förskolan vi själva besökt. Diana har skrivit inledningen, 

syftet och metodreflektionen. Malin har skrivit resterande del av metodavsnittet samt den 

analytiska utgångspunkten. Gällande den tidigare forskningen så skrev vi två avsnitt var, Diana 

skrev om den spontana rörelseaktiviteten och miljön, Malin skrev om den planerade 

rörelseaktiviteten och hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Utfallsrummet- och 

sammanfattningsavsnitten skrev vi tillsammans. Vi har även korrekturläst uppsatsen båda två.  
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3 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer vi gjort. Genom att bearbeta materialet har vi 

funnit tre kvalitativt skilda beskrivningskategorier med huvudfenomenet rörelseaktivitet i 

förskolan. Dessa kategorier är Planerade rörelseaktiviteter, Spontana rörelseaktiviteter samt 

Rörelseaktiviteter i relation till barnet. Beskrivningskategorierna består av olika uppfattningar 

om fenomenet rörelseaktiviteter i förskolan.  

 

Beskrivningskategorin Planerade rörelseaktiviteter i förskolan innefattar informanternas 

uppfattningar kring vad en planerad rörelseaktivitet är. Denna beskrivningskategori har en 

underrubrik som vi valt att kalla Planerade rörelseaktiviteter i relation till den vuxne. I under 

den rubriken behandlar vi de faktorer som nämnts av informanterna gällande bland annat 

planeringstid och förutsättningarna av att känna sig trygg i rollen som ledare av 

rörelseaktiviteter.  

 

Beskrivningskategorin Spontana rörelseaktiviteter behandlar informanternas uppfattningar 

kring vad en spontan rörelseaktivitet är och den tredje kategorin, Rörelseaktiviteter i relation 

till barnet, tar upp de effekter informanterna menar att fysisk aktivitet har på barns utveckling.  

 

Marton och Booth (2000, s. 162-163) menar att de kvalitativt skilda beskrivningskategorierna 

ska beskriva individers variation av uppfattningar om fenomenet. De kategorier som vi skapat 

ska ha en tydlig relation till fenomenet men också en tydlig relation till varandra. Resultatet är 

därmed inte en samlad beskrivning av informanternas uppfattningar utan är ett kategorisystem 

som beskriver variationer av uppfattningar hos informanterna.  

 

Det vi funnit genom att bearbeta resultatet är att de tre huvudkategorierna klarar av att stå 

ensamma i förhållande till huvudfenomenet, som är rörelseaktivitet i förskolan. Underkategorin 

Planerade rörelseaktiviteter i relation till den vuxne, fungerar däremot inte att stå enskilt i 

förhållande till huvudfenomenet. Eftersom att denna underkategori behandlar resultat gällande 

till exempel personalens planeringstid och känslan av trygghet som ledare i de planerade 

rörelseaktiviteterna, kräver denna kategori att förhållas till kategorin Planerade 

rörelseaktiviteter. Illustrationen nedan visar de beskrivningskategorier vi skapat i relation till 

huvudfenomenet Rörelseaktivitet i förskolan.  
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Figur 1. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1 Visar kategorisystemet som vi utformat utifrån informanternas uppfattningar kring 
fenomenet Rörelseaktivitet i förskolan.  

3.1 Planerade rörelseaktiviteter 

Nedan kommer vi att presentera hur informanterna uppfattar planerade rörelseaktiviteter på 

förskolan. Vi kommer att ta upp deras tankar kring vad en planerad rörelseaktivitet är samt hur 

miljön påverkar genomförandet av rörelseaktiviteterna.  

 

All tillfrågad personal vid båda förskolorna är överens om att en planerad rörelseaktivitet är en 

aktivitet som innefattar rörelse där de vuxna enskilt, eller tillsammans i arbetslaget, har planerat 

och genomfört. Aktiviteten har därmed har en pedagogisk tanke kring vad informanterna vill 

att barnen ska uppleva. Cecilia, barnskötare på Skogsgläntan uttrycker:  

En planerad rörelseaktivitet är när jag har planerat en aktivitet som jag sedan leder och styr /-

--/ skogsgrupperna, de erbjuder ju väldigt mycket rörelseaktiviteter.  

Alla informanter vid både Galaxen och Skogsgläntan är även eniga i att den mest 

förekommande planerade rörelseaktiviteten är utflykter som leder barngruppen bort från 

förskolans gård. Vid Skogsgläntan går de veckoåterkommande planerade utflykterna till 

skogen. Det förekommer dock även utflykter till andra platser, så som till lekparker eller 
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ishallar. Det gemensamma med dessa utflykter är att barngruppen lämnar förskolans gård i 

sällskap av en eller flera vuxna. Alla informanter vid Skogsgläntan uppgav att de tillsammans 

med barnen besöker skogen minst en gång per vecka. Berit berättar att fyraåringarna även 

besöker en ishall för skridskoåkning vid totalt tio tillfällen under vinterhalvåret. Agneta och 

Cecilia, de två övriga informanterna från denna förskola uttrycker sig på liknande sätt och det 

är tydligt att den veckoåterkommande aktiviteten enligt informanterna är omtyckt av både barn 

och vuxna.  

 

På Galaxen menar förskollärarna att flera av de planerade rörelseaktiviteter består av att barnen 

ska genomföra rörelser till musik. De har en idé om att planerade rörelseaktiviteter ofta handlar 

om att man ska utföra en tidsbestämd och gemensam rörelselek. Ett exempel på detta är mini-

röris, som nämns i citatet nedan av Anette:  

Vi har ju nyligen fått gå en mini-rörisutbildning och det tänker jag är ett klassiskt exempel på 

en planerad rörelseaktivitet 

Enligt informanterna på Galaxen har vissa planerade rörelseaktiviteter ett samband med musik, 

och mini-röris är ett exempel på det som de uppfattar som något typiskt för deras förskola. Att 

utföra ett planerat rörelsemönster till musik är enligt förskollärarna ett klassiskt exempel på en 

rörelseaktivitet som går att planera för barnen. De planerade rörelseaktiviteterna behöver dock 

inte enbart handla vilken slags rörelseaktivitet som pågår, då något av det viktigaste för 

rörelseaktiviteter är rummet och miljön. Informanterna på Galaxen uttrycker att barnen har ett 

stort behov av att vara ute och därför finns det en mobil avdelning på förskolan i form av en 

buss som gör dagsutflykter utanför förskolan. Tvålina och Tressan uttrycker sig såhär: 

En planerad rörelseaktivitet kan vara att vi som pedagoger väljer ut en plats dit vi åker med 

barnen och bestämmer att vi ska ta oss upp för en bergsknalle eller något. 

Vår gård är ju inte den mest optimala, det bästa är när man får tid att gå utanför gården och 

möta annat underlag och få mer plats. 

Den plats informanterna helst vill utföra planerade rörelseaktiviteter är i naturen utanför 

förskolans område. De ser även planerade rörelseaktiviteter som en aktivitet där de vuxna 

bestämmer vad barnen ska göra när de befinner sig utomhus, exempelvis att springa upp för en 

kulle eller dylikt. 

 



 
 

 
 

 18 

Grindberg och Langlo Jagtoien (2000, s. 98) hänvisar till forskning som visar att förskolans 

miljö är väldigt viktig för att ge barnen möjlighet att använda och utveckla sina fysiska 

förmågor. Verksamheten bör utformas så att barnen kan leka och använda sig av den miljö som 

erbjuds för att deras fysiska förmågor ska främjas. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993, s. 

18) menar att en tillfredsställande miljö är av stor betydelse för den glädje som de vuxna 

förmedlar till barnen gällande rörelseaktiviteter. I och med att informanterna i den här 

undersökningen, oavsett pedagogisk inriktning,  väljer att lämna förskolans gård vid de 

planerade aktiviteterna kan ett antagande göras att de anser att gården inte uppfyller de 

förväntningar som de har på den ideala miljön för rörelseaktiviteter. De lämnar därför förskolan 

och förskolans gård och besöker bland annat skogen för att finna den tillfredsställelse de vill 

erbjuda barnen.  

 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012, s. 35-36) menar att det är otroligt viktigt att arbetslaget 

har ett gemensamt mål som de ska arbeta mot och  därför är det viktigt att ha en gemensam 

planering och enas om de värderingar kring hälsa som verksamheten ska vila på. Informanterna 

i vår undersökning nämner inte den gemensamma planeringen som någonting avgörande utan 

de menar att så länge det finns ett pedagogiskt syfte med aktiviteten och att någon inom 

arbetslaget planerar och genomför den så räknar de den som en planerad aktivitet. Det går ändå 

att anta att de veckoåterkommande skogsutflykterna på Skogsgläntan är ett beslut som har tagits 

gemensamt på förskolan. Detta eftersom att alla de tillfrågade informanterna från denna 

förskola talar om dessa utflykter som en planerad aktivitet och någonting som har en lång 

tradition och är uppskattat av både barn och vuxna.  

 

Alla informanterna är eniga i att de planerade rörelseaktiviteterna i stor utsträckning sker 

utomhus, rörelseaktiviteter inomhus sker sällan på någon av förskolorna. Samtliga informanter 

vid Skogsgläntan nämner även att vid de få tillfällen som de håller i en planerad rörelseaktivitet 

inomhus är det ofta så kallade gympaband som används i mindre grupper.  Barnen ska då göra 

förutbestämda rörelser till den musik som spelas. Även rörelselekar, som till exempel hela havet 

stormar nämns. Detta inträffar dock väldigt sällan, då informanterna menar att de utnyttjar 

utomhusmiljön i så stor utsträckning som möjligt. På Galaxen används även där gympaband, 

men samlingar nämns även som en planerad aktivitet där rörelse kan vara bra att använda. Det 

är dock tydligt att dessa planerade rörelseaktiviteter inte ges lika stort utrymme som de 

rörelseaktiviteter som sker utomhus.  
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Grindberg och Langlo Jagtoien (2000, s. 98-99) menar att en miljö som stimulerar till 

rörelseaktivitet inte alltid måste vara en utemiljö eller en miljö fylld med specifika redskap. 

Även tomma ytor kan ge inspiration till lustfyllda lekar som involverar rörelse. Ute- och 

innemiljöerna kompletterar varandra och bör ses som en helhet. Innemiljön bör planeras så att 

barnens fysiska förmågor kan utvecklas även här, genom att till exempel se till att det finns 

plats att åla sig, klättra och hoppa. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993, s. 54) menar att en 

stimulerande miljö är viktigt, det är också viktigt att det finns en accepterande och trygg 

atmosfär på förskolan för att barnen ska få möjlighet att utveckla alla sina fysiska förmågor.  

 

Den tillfrågade personalen på Skogsgläntan verkar dock inte se förskolans innemiljö som 

kompletterande till utemiljön då de för det mesta inte tillåter rörelseaktiviteter inomhus. De 

menar istället att den gård de har erbjuder barnen väldigt många möjligheter till fysisk aktivitet 

och att detta är tillräckligt. Där skiljer sig Galaxen från Skogsgläntan eftersom att förskollärarna 

på Galaxen har tidigare gett intrycket av att inneha en gård utan möjlighet till större stimulans 

på grund av platsbrist och med en miljö som inte uppmanade till leklust. Informanterna på 

Galaxen uttrycker att de både har en begränsad utomhusmiljö och en innemiljö som inte 

används maximalt till aktiviteter med rörelse i fokus.  

 

Förskollärarna på Galaxen är alla eniga om att de planerade rörelseaktiviteterna är något som 

sker under korta stunder på dagen, eller till och med någon gång i veckan, medan Skogsgläntans 

informanter tänker annorlunda. Förskolläraren Agneta på Skogsgläntan uttrycker att de 

planerade rörelseaktiviteterna ska komma naturligt under dagen och läggas in i de dagliga 

rutinerna. Detta blir tydligt i följande citat:   

Vår verksamhet bygger på att rörelsen och det barnen ska utveckla motorisk ska komma hela 

tiden under dagen /---/ det är aktiviteter som har med rörelsen att göra och hur de behärskar 

sin kropp, där vi försöker sätta in det i dagliga rutiner.  

Agneta arbetar tillsammans med barn i åldrarna ett till två år och hon uttrycker att för de små 

barnen innebär de planerade rörelseaktiviteterna att röra på sin kropp över huvud taget och att 

det inte måste vara till exempel gympa. Hon nämner som exempel att hämta sin egen mat och 

för de allra minsta som inte kan gå ännu gäller det att krypa dit de vill istället för att de vuxna 

ska bära dem.  

 



 
 

 
 

 20 

Berg och Ekblom (2015, s. 12) hänvisar till forskning som visar att daglig fysisk aktivitet hos 

barn upp till 5 år gamla ska uppmuntras och även underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda 

barnen stimulerande och meningsfulla aktiviteter i miljöer som främjar barnens sociala 

förmågor och ger utrymme för rörelse. Informanterna på Skogsgläntan i allmänhet och 

förskolläraren Agneta i synnerhet menar att det  arbetar för att barnen ska få möjlighet att ta del 

av fysiska aktiviteter flera gånger om dagen. Agneta menar dessutom att de på hennes avdelning 

ser alla barnens rörelseaktiviteter som meningsfulla, även de som inte innefattar spring och lek, 

som många av de andra informanterna talar om.  

 

Sammanfattningsvis kan en se att miljön är av stor betydelse för de planerade 

rörelseaktiviteterna. Utomhusmiljön är generellt mest omtyckt som plats för planerade 

rörelseaktiviteter. Det handlar då främst om platser utanför förskolornas områden eftersom att 

det finns fler utrymmen att röra på sig där. Alla tillfrågade informanter anser att det är 

problematiskt att ha planerade rörelseaktiviteter inomhus då det inte finns lika stort utrymme 

för barnen att röra på sig där. På Skogsgläntan är det inte heller tillåtet att ha rörelseaktiviteter 

inomhus. Informanterna anser även att det är viktigt med gemensam planering och att de vuxna 

är eniga i sina värderingar kring rörelseaktiviteter för att kunna ge plats åt planerad 

rörelseaktivitet i verksamhetens schema. 

3.1.1 Planerade rörelseaktiviteter i relation till den vuxne 

I den här kategorin förklaras hur informanterna uppfattar de planerade rörelseaktiviteterna i 

relation till sin roll som förskollärare eller barnskötare. Vid förskolan Skogsgläntan har alla de 

intervjuade informanterna minst tio års erfarenhet av att arbeta inom i Ur och Skur 

förskoleorganisationen. Detta medför, enligt dem själva, att de känner en stor säkerhet kring 

arbete med rörelseaktiviteter. Förskolläraren Berit uttrycker sig:  

Jag känner att jag vet vad jag vill. Sen kanske det inte alltid går att genomföra, men jag tycker 

att jag ser vad som är bra för barnen. Jag försöker utgå från varje barn och ge varje barn en 

utmaning. 

Agneta och Cecilia uttrycker sig i liknande termer som Berit. Agneta har även varit delaktig i 

att bygga upp verksamheten och hon ser att de arbetar på ett väldigt skiljt sätt jämfört med 

traditionella förskolor runt om i Sverige som inte har en I Ur och Skur inriktning. Detta eftersom 

att rörelse ska komma naturligt och dagligen i deras verksamhet, mot traditionella förskolor 
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som hon menar har specifika dagar eller tillfällen då de genomför rörelseaktiviteter. Genom att 

rörelsen genomsyrar Skogsgläntans verksamheten anser Anita att den personal som arbetar där 

tänker på ett annat sätt än många andra verksamma inom andra förskolor vad gäller just 

rörelseaktiviteter. Hon menar att verksam personal på traditionella förskolor ser 

rörelseaktiviteter just som en planerad aktivitet och inte någonting som ständigt ska finnas 

närvarande.  

 

Informanterna på Galaxen hade en gemensam tanke om att planerade rörelseaktiviteter är 

sådana som är beroende av de vuxna som arbetar på förskolan genom deras engagemang, 

intresse och planering av aktiviteterna. Anette uttrycker:  

Jag tänker att det är något som jag har planerat, något som jag som pedagog har planerat /---

/Tillräckligt med tid, det beror väl på vad du som pedagog värdesätter. 

Informanterna menar att det inte är någon annan, exempelvis ledningen, som väljer hur mycket 

tid de lägger på rörelseaktiviteter utan det är upp till de vuxna själva. Det är de som ska vara 

initiativtagare gällande planeringen av rörelseaktiviteter. Det är enligt informanterna deras egna 

normer och värderingar som styr om de väljer att sätta mer tid till planerad rörelseaktiviteter, 

eller om de väljer att inte göra det. 

 

Personalens egna erfarenheter och värderingar ligger till grund för verksamheten och hur de 

gemensamt kommit fram till att den ska genomföras. En person som har mycket erfarenhet 

inom området kan av naturliga skäl känna sig mer bekväm som ledare än en nybörjare. Det är 

dock viktigt att de vuxna är medvetna om sina egna åsikter och värderingar för att kunna vara 

delaktiga i planeringen av verksamheten eftersom de personliga värderingar har en stor 

betydelse när det gäller ens egen insats i arbetet med barns rörelseaktiviteter i förskolan 

(Kindeberg 2001, s. 161-162). 

 

Förskolläraren Berit uttrycker att det vid vissa tillfällen finns lite personal tillgänglig på 

förskolan och att det vid dessa tillfällen kan bidra till att hon känner sig mindre trygg än vanligt 

då hon genomför rörelseaktiviteter. Hon påpekar dock att detta endast hänt vid ett fåtal tillfällen 

och att det nu var länge sedan detta hände sist. I allmänhet känner hon sig väldigt trygg i rollen 

som ledare av planerade rörelseaktiviteter.  Informanter på båda förskolorna påpekar att för att 

känna sig tryggare i rollen som ledare i aktiviteterna skulle fortbildning som genererar mer 

kunskap inom ämnet vara till stor nytta. Tressan uttrycker det såhär: 
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Jag tycker inte att jag fick tillräckligt mycket av min utbildning men mitt eget intresse har varit 

stort och gett mig erfarenhet genom fritidsintressen. 

Tressan menar att det egna intresset har lett till att hon genom att engagera sig i ämnet utanför 

arbetstid har gett henne erfarenhet som i sin tur gör henne tryggare i rollen som ledare av 

rörelseaktiviteter. Men det räcker inte alltid med eget intresse. Barnskötaren Cecilia på 

Skogsgläntan uttrycker att hon anser att planeringstiden är för begränsad för att kunna planera 

för fler rörelseaktiviteter än de veckoåterkommande skogsutflykterna. Förskolläraren Berit 

anser dock att de på Skogsgläntan har och har alltid haft väldigt mycket fokus på just rörelse på 

denna förskola och att de därmed fått hålla tillbaka de planerade rörelseaktiviteterna i förmån 

för andra ämnen som språk eller matematik. Hon uttrycket att det efter läroplanens införing 

ställdes högre krav på verksamheten och att de därför blivit tvungna att införa fler tillfällen för 

barnen att utveckla andra intressen, så som språk eller matematik.   

På Galaxen är samtliga förskollärare eniga i att det inte ges tillräckligt mycket tid till den 

planerade rörelseaktiviteten i förskolan. Ämnen som matematik eller språk ges mer plats i 

planeringen. Anette uttrycker det såhär:  

Jag tänker att det är så många ingångar eller aktiviteter som man behöver göra och det är så 

många olika mål man ska uppfylla och göra, så då kanske man ger mer tid till exempelvis 

språk eller matematik eller skapande, och då kanske man glömmer bort rörelsen lite. 

I citatet ovan utrycker Anette att det på Galaxen inte finns tillräckligt med tid för att uppfylla 

alla de mål som förskolans verksamhet ska uppnå. Arbetslaget tvingas då prioritera och vissa 

av läroplansmålen ses då som mindre viktiga och ges mindre plats på planeringsmöten och i 

planeringen överhuvudtaget. Som vi tidigare påpekat så finns det många positiva effekter av 

fysisk aktivitet och de som är verksamma inom förskolan har troligtvis mycket att vinna på att 

låta rörelseaktiviteter ta större plats i verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns en generell bild av att det är upp till verksam personal 

att planera in rörelseaktiviteter i verksamhetens schema. Det är även de vuxnas egna normer 

och värderingar som styr vad de ger tid till i verksamheten, vilket innebär att goda erfarenheter 

och den vuxnes egna intresse är av stor betydelse för om den planerade rörelseaktiviteten ges 

tid i förskolans planering. Det var även en tydlig skillnad på barnskötaren Cecilias syn på 

planeringstiden i förhållande till rörelseaktiviteter, jämfört med förskollärarnas syn. Detta tog 

sig uttryck i hennes åsikter om att hon behövde bli tryggare i rollen som ledare för 
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rörelseaktiviteterna, främst då genom att utbilda sig mer inom ämnet. Ingen av förskollärarna 

uttryckte att utbildning skulle hjälpa dem att bli tryggare i sin roll som ledare. Vi tänker att det 

kan ha ett samband dels med att hon inte personligen värdesätter rörelseaktiviteter, dels för att 

hon inte har genomgått samma utbildning som förskollärarna har. Vi kan inte se att det finns 

någon generell skillnad mellan informanterna på Skogsgläntan och informanterna på Galaxen 

gällande uppfattningar kring rollen som trygg ledare i de planerade rörelseaktiviteterna. Det vi 

däremot kan se är att det finns en skillnad mellan informanterna som individer, utifrån 

personens egna erfarenheter och värderingar men inte utifrån vilken förskola de arbetar på.  

3.2 Spontana rörelseaktiviteter 

Under denna kategori kommer vi att ta upp hur informanternas uppfattar de spontana 

rörelseaktiviteter som sker i förskolan. Vi kommer att ta upp barns initiativ som grund till 

spontan rörelseaktivitet, lek som en spontan rörelseaktivitet samt spontana planerade lekar. 

 

Alla informanter på både Skogsgläntan och Galaxen är eniga i att spontana rörelseaktiviteter är 

lekar och aktiviteter som är initierade av barnen och som de deltar i av fri vilja. Dessa lekar sker 

för det mesta utomhus och kan vara till exempel hinderbana, klättra i träd eller att spela bandy. 

Förskolläraren Berit vid Skogsgläntan uttrycker att de inte tillåter så mycket rörelseaktiviteter 

inomhus eftersom att ytorna är begränsade. De kompenserar detta med att tillbringa stora delar 

av dagen utomhus, så att barnen har möjlighet att använda kroppen på olika sätt där. Berit och 

barnskötaren Cecilia uttrycker även att barnen på Skogsgläntan är väldigt rörliga och att de inte 

känner någon oro att något barn inte skulle röra på sig tillräckligt. Förskolläraren Agneta 

uttrycker det såhär:  

Den spontana rörelsen, att de får göra lite som de vill, är ju oftast när vi är ute på gården. Att 

de kan leka och göra vad de vill utan att vi.. [Avbryter sig själv] Men då är det ofta någon som 

gör något och då vill de andra också göra det. Den spontana kommer automatisk under dagen. 

Palla (2011, s. 93-95) menar att barnet formas som ett kroppsligt subjekt i förskolan och det 

barn som har kontroll på sin kropp och är lagom aktivt idealiseras. De vuxna ger därmed ett 

specifikt utrymme för barnen att utvecklas inom och det är svårt för barnen att gå utanför dessa 

ramar utan att ses som avvikande av de vuxna, men även av andra barn. Flera av informanterna 

på Skogsgläntan uttrycker att alla barn på förskolan är väldigt aktiva och att de inte är oroliga 

för att de skulle röra på sig för lite, det utefter den bild de vuxna har av hur aktivt ett barn ska 
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vara. Vi tolkar utifrån Palla (2011, s. 93-95) att den bild som de vuxna på förskolan har och 

även förmedlar till barnen skapar också ett utanförskap och avvikelse om något av barnen skulle 

falla utanför dessa ramar som de vuxna projicerar på dem. Det aktiva, självständiga barnet görs 

på denna förskola till norm.  

 

Den spontana rörelseaktiviteten anses enligt informanterna på Galaxen få mest plats av de två 

formerna av rörelseaktiviteter i förskolan. Det verkar finnas en gemensam syn att just den 

spontana rörelseaktiviteten är särskilt nödvändig för barnen, då den kommer på initiativ av 

barnen och deras intressen blir synliga. Tressan uttrycker sig såhär: 

Jaa, alltså den spontana leken får nog mest plats, eftersom att det behovet finns och då ser man 

hur barnen gör en massa saker utefter egna idéer. De åker på rampen inne på   avdelningen 

och leker och sånt. 

Att leka ser informanterna som något som är viktigt och som sker varje dag. Just leken verkar 

ha en central roll inom de spontana rörelseaktiviteterna. Enligt Welén (2003, s. 26-29) kan 

barnen genom leken assimilera de samhällsmönster som de uppfattar runt omkring dem. Barnen 

lär sig exempelvis olika handlingsmönster i olika situationer, flera sätt att använda språk på och 

olika värderingar genom att leka. 

 

Flera av informanterna nämner de tillfällen som de ser att barnen behöver aktiveras med 

någonting eller då de vuxna hoppar in och deltar i barnens lek, som att aktiviteten är spontant 

planerad. Förskolläraren Agneta på Skogsgläntan påpekar att den spontana rörelseaktiviteten 

kan komma samtidigt som en planerad aktivitet pågår och att dessa två kategorier samspelar 

lite grann. Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993, s. 9) kan de spontana 

rörelseaktiviteterna även ses som en slags ingång till planerade rörelseaktiviteter. De kan ge 

den verksamma personalen idéer till vad barnen är intresserade av och skapa ett gemensamt 

utvecklande klimat där barnens spontanitet leder till vidareutveckling av verksamheten i form 

av planerade rörelseaktiviteter som är byggda på barnens nuvarande nyfikenhet och intressen. 

 

Sammanfattningsvis kan en se att de spontana rörelseaktiviteterna är av en sådan sort som 

barnen själva initierar genom fri vilja. Spontan rörelseaktivitet tar störst plats av de två formerna 

av rörelseaktiviteter i förskolan och de kan till och med gynna planerad rörelseaktivitet på 

förskolan. De vuxna kan genom dessa få syn på barnens egna intressen och därmed skapa 

planerade rörelseaktiviteter baserade på deras intressen. Planerad och spontan rörelseaktivitet 
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samspelar, på sättet som nämndes nyss samt att planerade rörelseaktiviteter kan mynna ut i 

spontana, vidareutvecklade rörelseaktiviteter på barnens initiativ. 

3.3 Rörelseaktiviteter i relation till barnet 

I den här underkategorin förklaras hur informanterna uppfattar rörelseaktiviteter i relation till 

barnets hälsa och välbefinnande. Att alla de intervjuade anser att fysisk aktivitet utmynnar i 

positiva effekter är tydligt. Det gemensamma syftet med rörelseaktiviteter är enligt 

informanterna att barnen ska få kontroll över sin kropp, utveckla sin motorik och uppleva 

rörelse och hälsa som någonting lustfyllt. Flera av informanterna nämner även att få utlopp för 

sin energi och kunna koncentrera sig på annat senare som positiva effekter av rörelseaktiviteter. 

Berit som är förskollärare på Skogsgläntan uttrycker sig såhär: 

Genom att röra sig så tror jag att man kan lära sig mycket. Man lär sig genom kroppen, man 

lär sig göra saker och får mycket kunskap. Och man får en möjlighet att kunna sitta still sen 

och jobba med andra saker. 

Något annat barnen verkar utveckla med hjälp av planerade rörelseaktiviteter är en medvetenhet 

om sin kropp. Även Anette vid Galaxen uttrycker sig i liknande termer: 

Jaa syftet väl att de ska blir medvetna om sin kropp! Sen är motoriken och rörelse, alltså de 

har ett enormt behov av att röra sig. 

Informanternas uppfattningar är att barnen utvecklar en kroppslig medvetenhet.  De utvecklar 

motorik och rörelse genom planerade rörelseaktiviteter. Vi tolkar det även som att det är de 

planerade rörelseaktiviteterna som kan utveckla dessa områden bäst hos barnen, då det i 

planerade aktiviteter kan vara rörelser som är utformade för att fokusera på särskilda motoriska 

färdigheter eller övningar på dessa. 

 

Det finns en generell uppfattning bland de intervjuade kring att barn utvecklar en bättre hälsa 

genom rörelseaktiviteter. Tvålina vid Galaxen uttrycker: 

Rörelse är viktigt för hälsan. Dels för blodtrycket och att det inte ska bli för högt. Och det är 

också glädje som är väldigt bra för hälsan /---/ Vi är ute varje dag och får då friskare barn. 

Informanterna anser att det är viktigt att röra sig för att hälsan ska hållas god. Men det handlar 

inte bara om fysisk hälsa utan även psykisk, att barnen har kul under aktiviteterna anser 
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informanterna vara viktigt. Allt detta sker enligt alla informanter på båda förskolorna bäst 

utomhus, där plats finns och där det därmed är lättare för de vuxna att utföra planerade 

rörelseaktiviteter.  

 

Förskolläraren Berit på Skogsgläntan, uttrycker tankar kring att eftersom att rörelseaktiviteter 

upplevs som roligt och lustfyllt av barnen, hjälper det dem senare i andra delar av verksamheten 

och barnen blir öppnare och har lättare att ta in sådant som de anser vara svårt eller tråkigt. 

Ytterligare en aspekt som nämns av Berit är att rörelseaktiviteter är gruppstärkande. Hon anser 

att det blir bra stämning i gruppen när barnen har utrymme att röra sig och det skapar ett bra 

samspel mellan barnen och minskar antalet konflikter. Agneta, också hon förskollärare på 

Skogsgläntan, uttrycker att rörelseaktiviteter ofta smittas av bland barnen i gruppen och om ett 

barn börjar med rörelse, till  exempel gå balansgång, så hakar många andra på och det blir en 

gruppaktivitet. I intervjun med Agneta framkom även att hon anser att en positiv effekt av 

rörelseaktiviteter är att barnen blir mer säkra på sin kropp och vad de kan uttrycka kroppsligt. 

Därigenom menar hon att barnen blir säkrare på hur mycket de klarar av och de vågar då mer 

än innan och kan utmana sig själva. Genom rörelseaktiviteter menar Agneta att barnens 

självkänsla och självförtroende kan öka.  

 

Barnen utvecklar många områden med hjälp av planerade rörelseaktiviteter som exempelvis 

motorik, men även förmågor som till exempel samarbete med andra och förberedelse inför 

skolan. Tvålina, förskollärare på Galaxen, nämner att barnen behöver planerad rörelseaktivitet: 

             För att kunna ta instruktioner! Man ser ju att de har ett behov av att lära sig det. 

Tidigare forskning visar precis som informanterna antyder att fysisk aktivitet kan påverka 

barnens utveckling positivt. Wolmesjö (2006, s. 76) beskriver att barn använder all sin samlade 

kapacitet när de utvecklar sina kunskaper. Detta innebär att barnen också använder sig av 

kroppen när de tillägnar sig kunskap inom alla andra kunskapsområden, precis som att de 

använder sig av annan kunskap än enbart den fysiska när de utför fysiska aktiviteter. Därför är 

det av yttersta vikt att barnen ges möjligheter att utveckla de fysiska förmågorna.  

 

Informanternas svar i undersökningen stämmer bra överens med vad Faskunger (2008, s. 13) 

menar, vilket är att fysisk aktivitet fungerar som en lustfylld och gruppstärkande aktivitet. Även 

individens självuppfattning stärks i och med att barnet genom aktiviteterna blir mer medvetet 

om sin egen kropp och vad den klarar av. Författaren menar att en av de största anledningarna 
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till att barn i Sverige deltar i fysiska aktiviteter är den sociala aspekten, att barn genom 

rörelseaktiviteter får en chans att umgås med och träffa nya kamrater.  

 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja tre aspekter av de intervjuades syn på rörelseaktiviteter i 

relation till barnen. Dessa är ökad kroppslig medvetenhet, gruppstärkande samt 

identitetsstärkande. Barnen ökar sin kroppsliga medvetenhet och lär känna sin kropp ju mer de 

använder sig av den och utmanar den i olika rörelseaktiviteter. Rörelseaktiviteter verkat 

gruppstärkande för att barnen i rörelseaktiviteter övar socialisation och identitetsstärkande på 

grund av att barnen blir mer säkra på sig själva som individer i lekar där de utövar motoriska 

övningar.  

3.4 Undersökningens utfallsrum 

Nedan presenterar vi resultatet av undersökningens analys, det så kallade utfallsrummet, vilket 

är ett system av de beskrivningskategorier som vi skapat utifrån informanternas uppfattningar 

och de logiska samband som finns mellan kategorierna (Marton & Booth 2000, s. 177). Kärnan 

i den fenomenografiska analysprocessen är jämförande mellan beskrivningskategorier. Genom 

att se likheter och skillnader i informanternas svar och försöka se deras uppfattningar utifrån 

olika synvinklar kan vi få syn på det karaktäristiska med de enskilda uppfattningarna (Larsson 

1986, s. 31). Detta kommer vi att presentera under de följande underrubrikerna.  

3.4.1 Planerade rörelseaktiviteter i relation till spontana rörelseaktiviteter 

Nedan presenterar vi en jämförelse mellan beskrivningskategorierna Planerade 

rörelseaktiviteter och Spontana rörelseaktiviteter.  

 

En skillnad mellan informanternas uppfattningar kring de olika kategorierna är att alla 

tillfrågade anser att de planerade rörelseaktiviteterna är aktiviteter som  de vuxna har planerat 

med en idé om att aktiviteten kan användas i ett pedagogiskt syfte i arbete med barnen. Det 

skiljer sig från de spontana rörelseaktiviteterna och informanternas uppfattningar kring dessa, 

då alla tillfrågade anser  att de spontana rörelseaktiviteterna är sådana som barnen själva tar 

initiativ till och något som barnen själva väljer att delta i utan att någon sagt åt dem att göra så.  

 

Även om deras uppfattningar tydligt visar att trots att det finns en skillnad mellan de olika slags 
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aktiviteterna så kan de ändå samspela och de planerade aktiviteterna kan gynnas av de spontana 

aktiviteterna. I de spontana finns en möjlighet att observera barnen och få syn på vad barnen är 

intresserade av att leka och hur de är intresserade av att röra sig. Detta kan ge de vuxna idéer 

om hur de kan utforma sina planerade rörelseaktiviteter så att de är intressanta för barnen, 

samtidigt som de kan få barnen att utmanad pedagogiskt i aktiviteten de skapar (Sandborgh-

Holmdahl & Stening 1993, 18ff). 

 

En likhet mellan informanternas uppfattningar kring barnens rörelseaktiviteter var kring frågan 

om miljön och var rörelseaktiviteterna bäst utförs. Samtliga tillfrågade anser att planerade 

aktiviteter utförs på bästa sätt utomhus, främst utanför förskolans område. Informanterna på 

Skogsgläntan nämner att naturen utanför förskolan är bra för planerade rörelseaktiviteter, det 

gör även förskollärarna på Galaxen. De spontana rörelseaktiviteterna uppfattades inte behöva 

vara utanför förskolans område i lika stor omsättning som de planerade, men utfördes ändå på 

bästa sätt utomhus. 

 

När verksamheten pågår inomhus och de vuxna genomför planerade rörelseaktiviteter med 

barnen så är det oftast koreografier till musik som gäller. De koreograferna kallas för mini-röris, 

och är lättare rörelser till olika gymnastikband med musik. De spontana rörelseaktiviteterna 

uppfattades inte få ta lika stor plats inomhus, då platsen inte fanns till det enligt informanterna. 

Men vi uppfattar det som att rörelseaktiviteter kan utföras inomhus om verksamheten ändras så 

att platsen finns. Enligt Grindberg och Langlo Jagtoien (2000, s. 98-99) bör verksamheten vara 

utformad på ett sätt som verkar stimulerande för främjandet av barns fysiska förmågor. Genom 

att planera innemiljön på ett sätt så att det finns utrymme nog för rörelseaktiviteter så kan 

barnens fysik utvecklas även inomhus i spontana rörelseaktiviteter, inte bara utomhus. 

 

Vi har ovan sammanställt och analyserat informanternas uppfattningar kring planerade och 

spontana rörelseaktiviteter. Rörelseaktiviteter, både spontana och planerade, utförs i störst 

utsträckning utomhus på båda förskolorna. Rörelseaktiviteter är i stort sett förbjudet inomhus 

om det är barnen som initierar dem, om de är spontana. Är de istället planerade och initierade 

av den vuxna, är de i vissa fall tillåtna.  

3.4.2 Planerade rörelseaktiviteter i relation till barnen 

Nedan presenterar vi beskrivningskategorin Planerade rörelseaktiviteter  kopplat till kategorin 
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I relation till  barnet.  

 

Alla de tillfrågade på båda förskolorna tycker att planerad fysisk aktivitet på förskolan är något 

positivt för barnen. All personal som vi intervjuat uppfattar det som att barnen kan utvecklas 

motoriskt genom planerade rörelseaktiviteter, då de verksamma inom arbetslaget kan utforma 

aktiviteterna på ett sådant sätt som fokuserar på övningar för motorisk utveckling.  

 

När barnen genom planerade rörelseaktiviteter utvecklar kunskaper som de har inom fysisk 

aktivitet och motoriska övningar används all kapacitet barnen har i hela kroppen (Wolmesjö 

2006, s. 76). Det märks att informanterna är eniga i detta då deras uppfattningar inom 

beskrivningskategorierna Planerade rörelseaktiviteter och Planerade rörelseaktiviteter i 

relation till barnet  visar att informanterna anser att fysisk aktivitet är meningsfullt och 

utvecklande för barnen.  

 

Som vi presenterade under kategorin för Informanternas uppfattningar om planerad 

rörelseaktivitet så kan de planerade rörelseaktiviteter som erbjuds barnen vara meningsfulla 

och verka stimulerande i utvecklingen för barnen och så kan exempelvis deras sociala förmågor 

främjas (Berg & Ekblom 2015,  s. 12). Detta återkommer under kategorin som presenterar 

ämnet i förhållande till barnet, där Berit nämnde att rörelseaktiviteter kan verka gruppstärkande. 

Genom att behöva nyttja mindre utrymmen så skapas bra samspel, då barnen behöver lära sig 

att samsas på de utrymmen som finns till hands. 

 

Sammanfattningsvis menar informanterna att all fysisk aktivitet verkar positivt på barnen. Det 

är hälsofrämjande, men stärker även barnens självkänsla, kroppskontroll och det sociala 

samspelet mellan barnen.  Det finns därför ett stort intresse hos informanterna av att planera in 

fysisk aktivitet i verksamheten.  

3.4.3 Planerade rörelseaktiviteter i relation till informanterna 

Nedan presenterar vi beskrivningskategorin Planerade rörelseaktiviteter  kopplat till kategorin 

I relation till  den vuxne.  

 

Enligt tidigare forskning kring planerade rörelseaktiviteter så styr de vuxnas känslor och 

värderingar verksamheten (Kindeberg 2001, s. 160-163). Eftersom  de vuxna ofta har en roll 
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som förebild inom de planerade rörelseaktiviteterna på förskolan, då de styr och visar barnen 

hur de ska göra, får de vuxna en central roll i dessa aktiviteter (Palla 2011, s. 93-95).  

 

Informanterna på båda förskolorna menar att de själva styr hur mycket tid de ska lägga ner på 

planerade rörelseaktiviteter i förskolan. Samtliga informanter anser att det är de som är 

initiativtagarna till planerade rörelseaktiviteter. Som tidigare nämnts är det de vuxnas normer 

och värderingar som påverkar hur mycket tid som ges till rörelseaktiviteterna. 

 

Något som enbart dök upp i kategorin Planerad rörelseaktivitet i relation till de vuxna var 

informanternas uppfattningar gällande huruvida de känner sig trygga i rollen som ledare i 

rörelseaktiviteter. De flesta informanterna ansåg att det som får dem att känna sig trygga är 

tidigare erfarenheter av ledarskap. Detta kunde även ha påpekats i diskussionen om de vuxnas 

sätt att styra rörelseaktiviteterna enligt sina egna normer och värderingar eftersom att normer 

och värderingar byggs upp av tidigare erfarenheter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är de verksamma vuxnas egna normer och värderingar 

som styr hur verksamheten läggs upp och hur stor plats de planerade rörelseaktiviteterna får i 

förhållande till andra ämnen.  

3.4.4 Spontana rörelseaktiviteter i relation till den vuxne 

Nedan presenterar vi beskrivningskategorin Spontana rörelseaktiviteter  kopplat till kategorin 

I relation till  den vuxne.   

 

I uppfattningarna kring spontana rörelseaktiviteter i relation till den vuxne upptäckte vi 

skillnader som ändå kan vara gemensamt för de båda uppfattningarna. I de spontana 

rörelseaktiviteterna är det barnens fria vilja som styr hur aktiviteterna ser ut, de vuxna har inte 

någon ledande roll. Vi uppfattar ändå de vuxna som delaktiga i barnens spontana 

rörelseaktiviteter, de  styr inte själva innehållet i leken, men kan forma lekens ramar. Att forma 

ramarna innebär att de kan bestämma om leken får utföras inomhus eller utomhus, vilka platser 

de får vara på och hur mycket de får röra sig. 

 

De vuxna på förskolorna ger utrymmen för barnen att röra sig på och styr de spontana lekarna 

genom att sätta upp ramar som barnen får röra sig inom. Vilket kan strama åt utvecklingen av 
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barnens motorik (Palla 2011, s. 93-95). Det görs genom att leken går från att ha varit 

ospecificerad och spontan till vuxenstyrt. Detta kallas, som tidigare nämnts, spontant planerad. 

Genom att de vuxna sätter ramar för hur och var barnen har möjlighet att genomföra 

rörelseaktiviteter kan de skapa möjligheter eller begränsa barnens pågående utveckling. Vid de 

tillfällen de vuxna väljer att delta i barnens lek kan de gå in och, kanske omedvetet, styra barnen 

till hur de vill att barnen ska agera.  

 

Vi har ovan beskrivit kopplingen mellan barnens spontana rörelseaktiviteter och den vuxnes 

roll i dessa. Informanterna i undersökningen ser de spontana rörelseaktiviteterna som en 

aktivitet som är initierade av barnen och utspelar sig på barnens villkor. Det är barnens fria 

lekar som de intervjuade syftar på när de pratar om de spontana rörelseaktiviteterna. Eftersom 

att de vuxna utifrån sina normer och värderingar skapar det handlingsutrymme som barnen 

måste förhålla sig till, är barnen dock begränsade och styrda av de vuxna även i de spontana 

rörelseaktiviteterna.   

3.4.5 Spontana rörelseaktiviteter i relation till barnen 

I denna kategori jämförs de tillfrågade förskollärarnas samt barnskötarens uppfattningar kring 

spontana rörelseaktiviteter i relation till barnens hälsa. Vi kommer att presentera rörelse som 

något positivt för barns hälsa och välbefinnande, rörelse ger och utvecklar barnens motoriska 

färdigheter och kroppsliga medvetenhet. Spontan rörelse kan även verka gruppstärkande och 

identitetsstärkande för barnen. 

 

Informanterna uppfattar att det är den spontana rörelsen som ges mest plats i förskolans vardag. 

Den spontana rörelseaktiviteten anses vara positiv, då den förbättrar hälsan hos barnen. 

Blodtrycket är ett exempel på en hälsoeffekt som nämndes under intervjuerna, då barnens 

blodtryck sjunker när de utför rörelseaktiviteter. Spontana rörelseaktiviteter kan enligt 

informanterna förbättra barnens syn på sin egen hälsa och därmed bli mer lustfylld. Detta 

bekräftas av Ekblom (2005, s. 39-43) som hänvisar till studier med resultat att en av de främsta 

orsakerna till ohälsa hos barn är att barnen rör på sig mer sällan. Wolmesjö (2006, s. 13) menar 

att stressymptom förbättras genom att barnen rör sig och förbättrar sin motorik. 

 

Att motoriken förbättras hos barnen, samt att deras kroppskontroll ökar genom spontan 

rörelseaktivitet är något som alla informanterna nämnde. De uppfattade det som att just 
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motorisk utveckling och ökad kroppskontroll är det övergripande syftet med barnens 

rörelselekar. Berg och Ekblom (2015, s. 12) menar i likhet med informanterna att det är viktigt 

att barnen blir uppmuntrade till daglig fysisk aktivitet, exempelvis spontana rörelselekar, då 

barnens motoriska utveckling stimuleras när de ges utrymme till rörelselek.  

 

Det är inte bara motoriskt och fysiskt som barnen utvecklas genom spontana rörelselekar enligt 

informanterna. Barnens sociala förmågor utvecklas och de lär sig att fungera och stärka sin roll 

som individer i en grupp. Berit, förskollärare på Skogsgläntan, nämnde exempelvis att en aspekt 

av rörelseaktiviteterna är den gruppstärkande. Faskunger (2008, s. 13) håller med om att barn 

genom fysisk aktivitet stärker gruppdynamiken och stärker självuppfattningarna genom ett 

slags medvetande om den egna kroppen som stärks när barnen prövar sig fram, exempelvis i 

spontana rörelseaktiviteter. 

 

Den spontana rörelseaktiviteten är, enligt informanterna, hälsofrämjande. Så hälsofrämjande att 

blodtrycket kan sjunka vid utförandet av dem. Vid utförandet av spontana rörelseaktiviteter 

ökar även det kroppsliga medvetandet och barnen utvecklas motoriskt. Även det psykologiska 

medvetandet hos barnet utvecklas, genom en starkare självuppfattning och ökad styrka i 

barngruppen. 
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4 Sammanfattning 

Nedan sammanfattar vi hur vi har utfört och besvarat de frågeställningar vi presenterade i början 

av examensarbetet. Vi presenterar syftet och hur informanterna besvarat de frågor vi ställt.  

 

Vårt syfte med undersökningen var att studera vilken syn verksam personal i förskolan har på 

rörelseaktiviteter samt att undersöka om rörelsens betydelse för barn skiljer sig hos personal 

som arbetar inom traditionella förskolor och personal som arbetar inom I Ur och Skur förskolor. 

Vi ville ta reda på hur stor plats personalen anser att de planerade rörelseaktiviteterna får i 

förskolorna i jämförelse med de spontana rörelseaktiviteterna. Vi ville också studera hur stor 

betydelse informanterna anser att miljön har för rörelseaktiviteter i förskolan samt hur trygga 

de olika förskolornas personal känner sig i rollen som ledare i rörelseaktiviteter. För att göra 

detta använde vi oss av en fenomenografisk ansats för kvalitativ analys, vilket innebär att vi 

strävade efter att beskriva informanternas uppfattningar kring fenomenet, rörelseaktivitet i 

förskolan, så rättvist som möjligt (Larsson 1986, s. 12-13). Vi använde oss av en kvalitativ 

metod som baserades på intervjuer av förskollärare och barnskötare på de båda förskolor vi 

besökte.  Vi ställde frågor som baserades på frågeställningarna vi hade, för att vi ville få fram 

så tydliga uppfattningar och tankar som möjligt av informanterna.  

 

Den första frågan som handlar om hur informanterna ser på de planerade rörelseaktiviteterna i 

förskolan besvarade vi genom att redovisa svaren informanterna gav oss, vilka visade att de 

planerade rörelseaktiviteterna är viktiga. Samtliga intervjuade vid båda förskolorna anser att 

rörelseaktiviteter har mängder med positiva effekter, så som hälsofrämjande, individ- och 

gruppstärkande samt verka främjande för barnens sociala relationer. Informanterna på 

Skogsgläntan gav även uttryck för att rörelseaktiviteter kan främja barnens utveckling inom 

andra ämnen genom att barnens koncentrationsnivå ökar. Resultaten visade att informanterna 

såg olika på de planerade rörelseaktiviteterna på respektive förskola. På Skogsgläntan ansåg de 

att de planerade rörelseaktiviteterna sker under hela dagen, och att det är något som ska 

genomsyra hela verksamheten. Förskollärarna på Galaxen ansåg tvärtemot att rörelseaktiviteter 

är något som kan avsättas en eller ett par timmar i veckan till. Informanterna på denna förskola 

hade en begränsad syn på de planerade rörelseaktiviteterna till exempelvis mini-röris, där de 

under en timme rör sig till musik efter en förbestämd koreografi. Informanterna på 

Skogsgläntan har också planerade timmar med rörelseaktiviteter, som exempelvis utflykter 

utanför förskolan och så vidare, men skillnaden mellan förskolorna är deras synsätt och 
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grundläggande värderingar. Informanterna på Galaxen ser inte planerade rörelseaktiviteter på 

samma sätt som den intervjuade personalen på Skogsgläntan. På Skogsgläntan anser de att 

rörelse är någonting som ska finnas i vardagen och som kommer naturligt i rutinsituationer på 

förskolan.  De anser till exempel att sångsamlingar är en planerad rörelseaktivitet, då barnen 

under samlingen använder sig av kroppen för att göra vissa förutbestämda rörelser. Aktiviteter 

som dessa finns naturligtvis även på Galaxen, men vi uppfattar inte att förskollärarna anser 

dessa aktiviteter vara just planerade rörelseaktiviteter. Vi uppfattar istället att de anser att dessa 

aktiviteter har andra syften, till exempel kan sångsamlingen anses vara språkutvecklande i 

första hand, och inte en planerad rörelseaktivitet. De förskolor vi har besökt har utifrån våra 

uppfattningar ungefär lika mycket planerad rörelseaktivitet,  skillnaden mellan förskolorna 

ligger i de vuxnas inställning till rörelseaktiviteter generellt och vad en anser vara en planerad 

rörelseaktivitet.  

 

Den andra frågeställningen behandlar hur stor plats de planerade rörelseaktiviteterna ges i 

jämförelse med de spontana rörelseaktiviteterna. På båda förskolorna anser informanterna att 

de planerade rörelseaktiviteterna ges mindre plats än de spontana rörelseaktiviteterna, då de 

spontana rörelseaktiviteterna innefattar all barnens fria lek utomhus. På Skogsgläntan är 

informanternas uppfattningar om förhållandet mellan mängden av de planerade och de spontana 

rörelseaktiviteterna dock jämnare, eftersom att de uttrycker att rörelseaktiviteten ska genomsyra 

verksamheten och komma naturligt under dagen. En annan anledning till att förhållandet är 

jämnare är att verksamheten på Skogsgläntan till stor del är förlagd utomhus och barnen har 

större möjlighet att genomföra fri lek som innefattar rörelse.  

 

Skillnaden på hur  informanterna från de olika typerna av förskolor  ser på sin roll som ledare i 

planerade rörelseaktiviteter är den tredje frågeställningen som vi sökt svar på. Vi kan inte se 

någon skillnad i de tillfrågades uppfattningar kring sin ledarroll på de olika förskolorna. 

Samtliga intervjuade gav uttryck för att de kände sig trygga i rollen som ledare av planerade 

rörelseaktiviteter. Flera av informanterna gav uttryck för att de har lång erfarenhet av arbete i 

förskola och att detta har hjälpt dem att känna sig tryggare som ledare. Det är även de vuxnas 

egna intressen och värderingar som styr huruvida de väljer att genomföra planerade 

rörelseaktiviteter samt hur mycket tid de lägger på dessa aktiviteter. Den skillnad vi kunnat 

urskilja är att den enda barnskötaren i undersökningen uttryckte att hon, för att kunna känna sig 

tryggare i rollen som ledare inom dessa aktiviteter, skulle gynnas av att få ytterligare utbildning 

inom ämnet. Hon ansåg också att det finns för lite tid till att planera rörelseaktiviteter, vilket 
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också kan kopplas samman med att hon som barnskötare har mindre planeringstid än 

förskollärarna och även en kortare pedagogisk utbildning än dem. En annan anledning till detta 

kan vara att hon saknar de personliga intressen kring rörelse som behövs för att prioritera detta 

område.  

 

Informanterna i undersökningen ger uttryck för att miljön är av stor betydelse för 

genomförandet av rörelseaktiviteter i förskolan, vilket är vår fjärde frågeställning. Vid 

Skogsgläntan genomförs i stort sett inga rörelseaktiviteter alls inomhus och på Galaxen 

genomförs endast planerade rörelseaktiviteter en gång per vecka inomhus. Informanterna 

nämner utemiljön som den plats där flest planerade rörelseaktiviteter genomförs. I allra störst 

utsträckning sker de planerade rörelseaktiviteterna utanför förskolans gård. Detta genom att till 

exempel göra utflykter till skogen eller till någon lekpark. På Galaxen gav förskollärarna uttryck 

för att gården de har att tillgå är väldigt begränsad, trots detta sker i stort sett all den spontana 

rörelseaktiviteten där. Trots att alla de intervjuade ser många positiva effekter med 

rörelseaktiviteter ägnar de på Galaxen lite tid till dessa. De genomför planerade aktiviteter 

någon gång per vecka, i form av mini-röris eller utflykter bort från förskolan. Den tid de 

spenderar utomhus på gården är den tid som barnen har till deras spontana rörelseaktiviteter. 

Dessa kan inte ses som utvecklande för barnen då informanterna anser att gården inte är 

utmanande för dem. De intervjuade vid Skogsgläntan anser tvärtemot att den gård de har är 

väldigt utmanande för barnen och de spenderar även en stor del av dagen på ute gården.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att vi fått svar på de frågeställningar vi ställt. Informanterna på de 

olika förskolorna har svarat mycket lika kring frågorna men det finns ändå en del tydliga 

skillnader mellan Galaxen och Skogsgläntan. Informanterna vid de olika förskolorna är eniga i 

deras välvilja att bedriva planerade rörelseaktiviteter utomhus. En skillnad är att förskollärarna 

på Galaxen ser på planerade rörelseaktiviteter som något som bedrivs under en kort stund någon 

gång i veckan. Informanterna på Skogsgläntan anser istället att rörelseaktiviteter genomsyrar 

dagarna på förskolan. 
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5 Diskussion 

Resultatet av datainsamlingen visade att informanterna uppfattar de planerade 

rörelseaktiviteterna som viktiga för barnen och deras fysiska, psykiska och motoriska 

utveckling. En skillnad mellan förskolorna är informanternas uppfattningar kring hur många 

planerade rörelseaktiviteter som genomförs i förskolans verksamhet. På Skogsgläntan, som 

bedriver största delen av verksamheten utomhus, finns tanken att alla aktiviteter som dagligen 

genomförs är planerade rörelseaktiviteter, till exempel att klä på sig eller hämta mat. Detta 

eftersom pedagogerna menar att de har en tanke kring barnens rörelseutveckling med dessa 

aktiviteter. På Galaxen, den traditionella förskolan, uppfattade förskollärarna att planerade 

rörelseaktiviteter endast utförs någon gång per vecka och de syftar då på användandet av 

gympaband eller utflykter bort från förskolan. Alla informanterna är dock eniga i att planerade 

rörelseaktiviteter kan verka hälsofrämjande. Svederberg och Svensson (2001, s. 25) menar att 

individernas uppfattningar kring ämnet hälsa har en bakgrund i individernas erfarenheter, vilket 

även bygger upp deras värderingar inom ämnet hälsa. Olika livssyn, och ibland kulturella 

erfarenheter, ger individer olika tankar och uppfattningar kring hälsa. Eftersom att alla de 

intervjuade ansåg att hälsa är något viktigt för barnen, varför ges inte planerade 

rörelseaktiviteter mer tid, främst på Galaxen? Informanterna på Galaxen ser inte de 

rutinmässiga rörelserna som sker under dagen som planerade rörelseaktiviteter på samma sätt 

som de på Skogsgläntan. Hade informanterna på Galaxen gjort detta så hade de förmodligen 

ansett att även deras verksamhet genomsyrades av rörelseaktiviteter, även om de inte är 

planerade i den aspekt som en timme mini-röris. 

 

Men hur stor plats ges planerad rörelseaktivitet i jämförelse med spontan rörelseaktivitet? Enligt 

resultat- och analysdelen så ges de spontana rörelseaktiviteterna mest plats på förskolan. 

Ahlquist, Klinta och Sundstedt (1990, s. 5ff) menar att det är barns lust till naturlig rörelse som 

tas i uttryck i förskolans värld där de får chans att röra sig spontant och utveckla grundrörelserna, 

exempelvis att springa och hoppa. Informanterna ansåg även att lekar är en stor del av barnens 

spontana rörelseaktiviteter, och att de i leken får skutta runt, klättra i träd och utveckla sin 

grovmotorik. Welén (2003, s. 26-29) är enig i informanternas uppfattningar och anser att de 

spontana rörelselekarna ger en bra chans till annan utveckling då barnen assimilerar 

verkligheten i deras lekar.  

 

Informanternas syn på sin roll som ledare av planerade rörelseaktiviteter är på båda förskolorna 
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ganska lika, alla intervjuade känner sig trygga i rollen och anser att det grundar sig i den långa 

erfarenhet de har sedan tidigare arbete i förskola. Svedberg och Svensson (2001, s. 25) menar 

att de erfarenheter de verksamma vuxna har grundar sig i de värderingar de har gällande 

rörelsebegreppet. Vi uppmärksammade vid diskussioner att deras egen uppfattning om sig 

själva som trygga ledare beror på deras inställning till fenomenet. Informanterna nämner att 

med fortbildning eller bättre utbildning hade de kunnat känna sig ännu tryggare i sin ledarroll. 

Vi anser att det är viktigt att den vuxne som ska genomföra en planerad rörelseaktivitet också 

känner sig bekväm med detta. Eftersom de vuxna i förskolan fungerar som förebilder för barnen 

är det viktigt att de själva känner sig som en bra förebild för att ge barnen en bra erfarenhet av 

aktiviteten. Utifrån informanternas svar är vår uppfattning att de inte är i ett särskilt stort behov 

av vidare fortbildning kring rollen som ledare i rörelseaktiviteter, även om det såklart alltid kan 

gynna den personliga utvecklingen. De vi intervjuat förefaller känna sig trygga i rollen som 

ledare och alla nämner sin långa erfarenhet som grund till detta. Vi tror att det handlar om en 

prioriteringsfråga och att informanterna istället för att genomgå fortbildning för att bli tryggare 

i sin ledarroll, behöver fortbildning i när och hur rörelseaktiviteter kan organiseras. Vi tänker 

då både på hur miljön organiseras för att gynna barnens spontana rörelselekar och i vilka 

situationer de planerade rörelseaktiviteterna kan genomföras.  

 

Hur ser då informanterna på miljöns betydelse för rörelseaktiviteterna? Enligt Grindberg och 

Langlo Jagtoien (2000, s. 98) så bör verksamheten utformas så att barnen ska främjas i den 

miljö de erbjuds på förskolan. Detta är en tanke som även genomsyrar informanternas 

uppfattningar. Alla vi intervjuat ansåg att barnen lättare bedrev rörelseaktiviteter utomhus för 

att det fanns bättre plats där. De menar att barnen lättare gör sig illa inomhus om lekarna tar för 

stor plats. Det finns även vid Skogsgläntan ett uttalat förhållningssätt gentemot spring- och 

rörelselek inomhus, vilket förbjuder dessa i möjligaste mån. Skogsgläntans informanters 

uppfattningar visar att de anser att den utemiljö de har att tillgå är tillräcklig och alldeles utmärkt 

för barnens rörelseaktiviteter, alla informanterna vid denna förskola uttrycker att de är nöjda 

med den gård som finns. Trots detta väljer de oftast att lämna gården för att genomföra 

planerade rörelseaktiviteter. Vi kan tänka oss flera anledningar till detta, varav en är att 

informanterna undermedvetet förkastar den gård de har. En annan anledning kan vara att det 

ofta befinner sig väldigt många barn på gården samtidigt och de vuxna av olika orsaker vill 

genomföra de planerade rörelseaktiviteterna med en mindre grupp barn utan det 

störningsmoment som barngrupper runt omkring kan skapa.  
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Om vi återigen tar upp de vuxnas inställning till sig själva i relation till barnens 

rörelseaktiviteter, skulle de inte med en ändrad inställning kunna utforma rörelseaktiviteter som 

kan anpassas till vilket rum de än befinner sig i? Grindberg och Langlo Jagtoien (2000, s. 98-

99) bekräftar även detta genom att ta upp att det inte alltid måste vara en miljö utformad för 

rörelselek, till och med ytor som inte har något till synes stimulerande alls kan ge upphov till 

rörelselekar. Det tolkar vi som att det är den vuxnes inställning som påverkar vilken möjlighet 

barnen har att utföra rörelseaktiviteter på förskolan. 

 

Slutligen kan vi se att informanterna har liknande tankar kring fenomenet som något positivt 

för barnen, men har olika uppfattningar kring planerad och spontan rörelseaktivitet. Spontan 

rörelseaktivitet, som att exempelvis hoppa, ges mer plats än planerad rörelseaktivitet i 

verksamheten. Detta faller sig också naturligt i våra ögon, då det är många olika mål i läroplanen 

som arbetslagen ska sträva efter att uppnå och de planerade rörelseaktiviteterna är endast en 

liten del av dessa. Vi har tidigare visat att informanterna anser att barnens fria lek, det som i 

denna undersökning benämns som barnens spontana rörelseaktiviteter, utvecklar många olika 

förmågor hos barnen och därför kan vi förstå att pedagogerna väljer att ge mer tid till dessa 

rörelseaktiviteter. På Skogsgläntan anser pedagogerna att den utomhusmiljö de har att tillgå på 

gården bemöter barnens rörelsebehov på ett bra och utmanande sätt och vi förstår därför varför 

de väljer att spendera en stor tid av den dagliga verksamheten där. På Galaxen däremot uttrycker 

informanterna att den gård som tillhör förskolan verkar begränsande för barnens utveckling och 

det gör det väldigt svårt för oss att förstå anledningen till att de ändå väljer att använda sig av 

gården i den utsträckning som de gör. Enligt de uppfattningar som informanterna uttryckt är 

miljön av stor betydelse för fenomenet. Eftersom vissa av informanterna uttrycker att barnen 

har ett stort behov av att röra på sig, anser vi att ett större fokus bör läggas på utformandet av 

de lärmiljöer som finns på förskolan. Som vi tidigare visat används inte den inomhusmiljö som 

finns på ett tillfredsställande sätt. Vi tror att personalen på förskolorna kan använda sig av 

miljön inomhus på ett mycket mer tillfredställande sätt om de är mer tillåtande mot, speciellt 

barnens spontana, rörelselekar.  Vi förstår syftet med att inte tillåta till exempel spring inomhus. 

Vi kan dock också se en stor vinst i att avgränsa ett speciellt rum eller en speciell del av 

avdelningarna där det är tillåtet för barnen att utföra de rörelselekar som informanterna menar 

att de har ett behov av. Vår upplevelse är att en stor del av den verksamma personalen i 

förskolan, runt om i Sverige, är medvetna om de positiva effekter som barnens rörelseaktiviteter 

kan ge. Trots detta upplever vi att planerade rörelseaktiviteter inte sker i särskilt stor 

utsträckning och att barnens spontana rörelseaktiviteter inte ges tillräckligt stort utrymme i 
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verksamheten. Vi anser därför att en generell ökad medvetenhet kring hur barnens 

rörelseaktiviteter kan organiseras är otroligt viktigt, både hos våra informanter men också i ett 

större sammanhang. En ökad medvetenhet kring var och i vilka sammanhang rörelseaktiviteter 

kan genomföras tror vi kan gynna barnens fortsatta motoriska, fysiska och psykiska utveckling.  
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6 Vidare forskning och avslut 

Vi anser att en intressant fortsatt forskning skulle kunna vara att se hur en ökad mängd planerad 

rörelseaktivitet skulle påverka barnens utveckling. Genom att genomföra en kartläggning av 

barnen och sedan tillbringa en längre tid på en eller flera förskolor och då införa fler 

rörelseaktiviteter än vad som är fallet i nuläget. Genom att i undersökningens slut genomföra 

en ny kartläggning  av barnens förmågor kan en då se hur ökad rörelseaktivitet kan påverka 

barnens utveckling.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att examensarbetet har gett oss ett bredare perspektiv på oss själva 

som blivande förskollärare och vi har insett att vi kan påverka mycket själva genom att ha en 

bejakande inställning till rörelseaktiviteter i förskolan.  
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Bilagor 

 
 
Intervjuguide	
	
Inom	ramen	för	våra	studier	vid	Förskollärarutbildningen	på	Södertörns	Högskola	utför	vi	intervjuer	som	rör	barns	
fysiska	hälsa	i	förskolan.	Syftet	är	att	vi	vi	vill	undersöka	hur	pedagoger	ser	på	sin	roll	i	barns	fysiska	aktiviteter	och	
hälsa.	
	
Anteckningar	 och	 personuppgifter	 samt	 andra	 uppgifter	 som	möjliggör	 identifiering	 av	 individer	 eller	 förskola	
kommer	att	anonymiseras,	behandlas	konfidentiellt	och	under	tystnadsplikt.		Medverkan	är	frivillig	och	det	går	bra	
att	närsomhelst	avbryta	eller	välja	att	inte	svara	på	någon	fråga.	Går	det	bra	att	jag	spelar	in	samtalet?	
		
	
Namn	på	förskolan?	
Anställning	(förskollärare/barnskötare)?	
Kön?	
Verksamma	år	inom	förskola?	
Åldrar	på	nuvarande	barngrupps	barn?	
	
Vad	tycker	du	är	en	planerad	rörelseaktivitet?	
Hur	ofta	utför	ni	planerade	rörelseaktiviteter	i	förskolan?	

- Tycker	du	att	det	är	tillräckligt	med	planerad	tid	till	rörelseaktivitet?	
- Varför/varför	inte	?	

	
Vad	är	syftet	med	planerade	rörelseaktiviteter	i	förskolan?	

- Vilka	effekter	kan	de	ge	?	Positiva/negativa	?	
	
Var	utför	ni	de	planerade	rörelseaktiviteterna?	

- Inne/ute	?	
- Utförs	de	ofta	vid	någon	speciell	tidpunkt/årstid	?	

	
Hur	trygg	känner	du	dig	i	din	roll	som	ledare	i	dessa	aktiviteter?	

- Finns	det	något	sätt	som	skulle	kunna	få	dig	att	känna	dig	tryggare	?	
- Vad	är	det	som	har	fått	dig	att	känna	dig	så	trygg	i	det	här	?	

	
Hur	viktigt	tycker	du	att	planerade	rörelseaktiviteter	är	för	barnen	i	förskolan?	

- På	vilket	sätt	är	det	viktigt/inte	viktigt	?	
	
Hur	stor	plats	tycker	du	att	den	planerade	rörelseaktiviteten	får	i	jämförelse	med	barnens	spontana	
rörelseaktivitet	i	förskolan?	

- Varför	är	det	så	stor	skillnad	?	
- Vilka	barn	är	det	?	(typ	kön)	

	
Hur	hög	prioritet	upplever	du	att	barns	rörelseaktiviteter	i	förskolan	har	jämfört	med	andra	ämnen,	till	
exempel	språk	eller	matematik?	

- Varför	då	?	
	
Övriga	kommentarer:		


