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1 Inledning 

Hur ska vi få barn att röra på sig mer? Ett sätt kan vara att erbjuda miljöer och 
aktiviteter för att barn ska få röra på sig och vara fysiskt aktiva i förskolan. Detta för 
att barn ska få möjlighet till att utveckla sin kroppsliga motorik och dessutom ur ett 
hållbarhetsperspektiv där barns hälsa bör vara i fokus för en god framtid. Förskolan 
är en central del av barns vardag då 84% av alla barn mellan 1–5 år är inskrivna i 
förskolan (Skolverket, 2017). Av den anledningen behöver barn i förskolan få 
förutsättningar till att utveckla en god motorisk förmåga för att kunna ta sig an allt 
vad livet innebär. Ericsson (2005) framhåller att barn genom fysisk aktivitet får 
möjlighet att på olika sätt upptäcka och utforska med hela sin kropp. Vad som också 
ska belysas är att när barn lär med hela kroppen utmanas och utvecklas deras 
motoriska förmågor samt att de skapar kroppsliga erfarenheter. Förskolans uppdrag 
är 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 
(Skolverket, 2016 s. 10). 

 

Tidigare forskning av Goddard Blythe (2000) visar att det finns tydliga kopplingar 
mellan barns fysiska aktivitet, motoriska utveckling och lärande. När barn är fysiskt 
aktiva och utmanar sin motorik leder det till att deras koncentrations- och 
inlärningsförmåga gynnas. Statistik visar att alltför många barn och ungdomar är 
inaktiva både i skolan och på sin fritid för att det ska vara hälsofrämjande (Centrum 
för idrottsforskning, 2017). Samtidigt tolkar vi att förskolans reviderade läroplan 
riktar mer fokus på barns fysiska aktivitet, motorik och hälsa. Den reviderade 
läroplanen för förskolan beskriver att: 
 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt 
intresse för att vara fy siskt aktiva. När fy sisk aktiv itet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs-
stil är en naturlig del av  barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan 
påverka hälsa och välbefinnande. (Skolverket, 2018, s. 9–10). 

 

Vi ställer oss frågan hur ovanstående beskrivning i läroplanen kommer att 
konkretiseras i förskolan? Finns det en medvetenhet hos förskollärarna om barns 
motoriska utveckling och fysisk aktivitet? Utifrån de erfarenheter vi har upplevt på 
våra verksamhetsförlagda praktiker i utbildningen är att förskolor har varierande 
förutsättningar för att arbeta med fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Vi har 
även observerat att barn i samma ålder har olika utvecklade motoriska förmågor samt 
färdigheter, vilket vi funderar över vad det kan bero på. Hur kan vi som blivande 
förskollärare arbeta för att utveckla och stimulera barns motoriska utveckling. Vår 
förhoppning är att alla barn ska se fysisk aktivitet som en del av sin vardag. Där barns 
hälsa, motorik, självkänsla och den sociala kompetensen kan utmanas genom det  
sociala samspelet i förskolan. Som blivande förskollärare vill vi därför ta reda på hur 
förskollärare uppfattar och arbetar med barns fysiska aktivitet för att främja deras 
motoriska utveckling. Vi anser att det är av yttersta vikt för barns hälsa och 
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välbefinnande. Ur ett professionsperspektiv som förskollärare blir denna studie av 
betydelse då den synliggör hur, när och varför förskollärare bör arbeta med fysisk 
aktivitet i förskolan.    

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar och handlingar för 
barns möjligheter till fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan. Syftet 
tänker vi besvara genom följande forskningsfrågor; 
 

Hur beskriver förskollärare fysisk aktivitet och motorisk utveckling? 
 
Hur beskriver förskollärare att fysisk aktivitet påverkar barns motoriska 
utveckling?  

1.2 Begreppsförklaring 

Här följer en beskrivning på vad fysisk aktivitet och motorik innebär i denna studie.   

1.2.1 Fysisk aktivitet 

 

Med fysisk aktivitet syftar vi i denna studie på kroppslig rörelse och handlingar med 
fokus på grovmotoriska rörelser. Fysisk aktivitet aktiverar musklerna vilket leder till 
att energiförbrukningen och pulsen ökar hos den aktiva människan. Några exempel 
på dessa handlingar är att springa, leka eller cykla (Yrkesföreningar För Fysisk 
Aktivitet, 2016). 

1.2.2 Motorik 

 
Motorik på latin betyder motor och det är den mänskliga motorn för kroppens 
muskler. En motor för att vi människor ska kunna göra rörelsemönster samt utveckla 
våra rörelseförmågor. Ericsson (2005) beskriver att motoriken delas in i fin- och 
grovmotoriska rörelser. Finmotoriken syftar på de mindre rörelserna som till 
exempel rörelser med fingrarna. De grovmotoriska rörelserna är större 
rörelsemönster som kroppen använder exempelvis när ett barn springer. Den 
motoriska utvecklingen är i behov av människans muskel-, berörings- och det visuella 
sinnet för att rörelser ska kunna automatiseras. 

1.3 Disposition 

Studiens syfte är att belysa förskollärares uppfattningar och handlingar om barns 
fysiska aktivitet för att främja den motoriska utvecklingen. Följande avsnitt inleds 
med rubriken Bakgrund där vi redogör för litteratursökning, läroplan för förskolan, 
teoretisk utgångspunkt, motorisk utveckling, samhällsinstitutioner samt tidigare 
forskning. I avsnitt Metod beskriver vi vårt tillvägagångssätt i datainsamlingsmetod, 
urval, proceduren, dataanalys, etiska ställningstagande och studiens tillförlitlighet . 
Därefter följer avsnittet med Resultat och analys. Vidare presenterar vi avsnittet 
Diskussion där vi behandlar metoddiskussion, resultatdiskussion och studiens 
slutsats. Till sist kommer studiens relevans och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet redogör vi för avgränsning i litteratursökning, styrdokument, 
teoretisk utgångspunkt, motorisk utveckling, samhällsinstitutioner och tidigare 
forskning. Vi tar upp vad styrdokumenten för förskolan skriver om fysisk aktivitet . 
Därefter kommer en beskrivning av olika samhällsinstitutioners perspektiv på fysisk 
aktivitet. Slutligen presenteras tidigare forskning om barns fysiska aktivitet i 
förhållande till motorisk utveckling. 

2.1 Litteratursökning 

I litteratursökningen användes databaser, Google och bibliotek. Databaser som 
användes var ERIC, DiVA, ULRICHSWEB, Google Scholar, SwePub och LIBRIS. 
Genom de svenska sökorden fysisk aktivitet, rörelse, motorik, barn, förskola, 
kroppslig rörelse, hälsa, välmående, miljö och förskolegård utfördes sökningar i olika 
konstellationer. Dessutom gjordes sökningar med de engelska sökorden physical 
activity, movement, motor skills, children, preschool, bodily movement, health, well 
being environment and preschool area. Utifrån sökorden fick vi tusentals träffar och 
gjorde därför avgränsningar i de databaserna som funktionen fanns, att bara 
undersöka de artiklar och avhandlingar som var peer-reviewed eller referee- 
granskade. Vi avgränsade även genom årtal då vi valde sökträffar från år 1995 till 
nutid. Sökträffarna blev med detta betydligt färre och sökorden som gav de flesta 
träffarna var på svenska fysisk aktivitet, rörelse och barn. På engelska var det motor 
skills, preschool och health. Därefter valde vi ut artiklar och avhandlingar utifrån 
deras rubriker som vi ansåg kunde vara relevanta utifrån vår studies syfte och 
frågeställningar. Vi sökte även på Högskolans- och Stadsbiblioteket hemsida efter 
relevant forskning och litteratur utifrån studien samt det teoretiska perspektivet 
pragmatismen. För att få ett ännu bredare perspektiv valde vi att använda sökorden i 
kombination med förskola även i Google, där fick vi träffar på bland annat Statens 
folkhälsoinstitut och Riksidrottsförbundet. Sammanlagt i studien använde vi tre 
avhandlingar, elva artiklar och sju böcker. 

2.2 Läroplan för förskolan, 98/2016 och 2018  

I den nuvarande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) anges riktlinjer om att 
förskolan ska ge förutsättningar till att varje barn utvecklar sin koordinations-
förmåga, kroppsuppfattning och motorik. Dessutom beskriver läroplanen att barn 
ska få möjlighet till en förståelse för att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
Även att förskollärare har ansvar för att det pedagogiska arbetet genomförs så att 
barn får det stöd och den stimulans de behöver i sin motoriska utveckling. I den 
reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är det några nya begrepp som 
lyfts fram, exempelvis fysisk aktivitet och rörelseglädje, att dessa ska i utbildningen 
leda till barns förståelse hur detta kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Det ska 
ske på ett lustfyllt sätt så att barn kan uppleva rörelseglädje för ett fortsatt intresse för 
fysisk aktivitet. I kombination med läran om näringsriktig mat ska barn få möjlighet 
att skapa en uppfattning om vad en god livsstil kan vara. I sin tur kan det bidra till ett 
lärande för en hållbar utveckling för det enskilda barnet där effekterna leder till en 
god hälsa samt ett välbefinnande. 
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Läroplans beskrivningen om barns motoriska utveckling i den reviderade läroplanen 
skiljer sig mot den föregående då den beskriver hur viktigt det är att ta hand om sin 
egen hälsa. Den tidigare läroplanen uttrycker att barn ska ha en förståelse för att 
värna om sin hälsa genom motorik och kroppsuppfattning. Medan den reviderade 
läroplanen har en ny beskrivning för barns rörelse genom fysisk aktivitet som är 
följande; 
 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjligheten 

att delta i fy siska aktiv iteter och v istas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fy siskt 
aktiva (Skolverket, 2018 s. 9). 

 

Det ovanstående, tillsammans med näringsriktiga måltider, hälsosam livsstil och 
fysisk aktivitet i förskolan ska skapa en naturlig del av barnets vardag, vilket kommer 
bidra till att barn utvecklar en egen förståelse samt kunskap om hur det påverkar den 
egna hälsan. Med rubriken, utveckling samt hälsa och välbefinnande beskrivs att 
barnet ska utbildas till att vara fysisk aktiv genom olika former av aktiviteter i 
förskolan vilket den tidigare läroplanen inte alls nämner. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt - pragmatismen 

Nedan redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkt som är John Deweys filosofi 
pragmatismen “learning by doing” (Dewey, 1948). 
 
John Dewey var en amerikansk filosof som levde mellan 1859–1952 i USA. Hans 
filosofi bygger på utbildningsfilosofiska texter. Pragmatismen och Deweys filosofi 
handlar om att utbildningen för barn ska bidra till den enskilde individens utveckling 
och samtidigt forma goda samhällsmedborgare för att skapa en samhällsgemenskap. 
Centrala begrepp i teorin är handling, utbildning och miljö. Dewey anser att barns 
utbildning bör ske i sociala sammanhang för att den ska bli meningsfullt för dem. 
Dessutom ska lärandet bjuda in till aktiva handlingar, där barn själva får agera 
utifrån sin förmåga (Sundgren, 2011). Dewey’s strävan var att undersöka fenomen 
och idéers påverkan genom praktiska handlingar. Han menar att samspelet mellan 
utbildning och individens tidigare erfarenheter är av vikt eftersom det är grunden till 
att lära sig förstå och samspela med sin omvärld. Vidare beskrivs att i barns eget 
handlande ingår det att lära sig de sociala reglerna och uppfatta sammanhang samt 
deras innebörd genom social interaktion. Intelligent action var ett av Deweys projekt 
som handlade om att tanke och handling bör anses som ett, eller som varandras 
förutsättningar, där inget kan värderas högre än det andra (Hartman, Lundgren & 
Hartman, 2004).  
 
Dewey (1948) menade att all utbildning är fostrande och därför bör ligga nära 
samhällets värderingar. Om vi ser barns uppfostran och utbildning som en grund för 
samhällets kommande utveckling beskriver Dewey att samhället får den kompetens 
och de värderingar som önskas. Utbildningsväsendet bör även ge förutsättningar till 
att utveckla barns fulla kapacitet genom att låta dem utforska situationer och 
problem som är förankrade i det verkliga livet (Hartman et al. 2004). Detta genom att 
använda sig av kontexter som är lämpade för de aktiviteter och lärande som ska 
utföras. Dewey (1948) framhåller att lärare ska knyta an lärandet till barns spontana 
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aktiviteter och utgå ifrån dessa för att skapa meningsfulla sammanhang för dem. 
Dessutom anses lärarens utbildning i ämnesinriktning och pedagogik vara 
förutsättningar för barns utveckling (Hartman et al. 2004). Pragmatismen belyser 
även att barn stimuleras i gemenskapen och det sociala sammanhanget de befinner 
sig i. Det myntade uttrycket “learning by doing” förklarar Sundgren (2011) att det inte 
är något som Dewey själv skrev fram om hans teori, utan är ett efterkonstruerat 
begrepp för att förstå teorin genom att individer lär och utvecklas då de utför 
praktiska handlingar. Det beskrivs även att barns motivation till att lära sig bör 
komma inifrån för att lärandesituationer ska kunna bli meningsfulla för dem 
(Sundgren, 2011).  
  
Pragmatismen är en filosofi som kännetecknas av dess fokus på individens handlande 
samt konsekvenserna av det praktiska handlandet (Sundgren, 2011). Dessutom anses 
individen ha ett behov av att samspela och kommunicera med andra individer, detta 
gäller redan som barn. Människan planerar och utför handlingar som en central och 
naturlig aktivitet i vardagen, eftersom människan hela tiden strävar efter att 
utvecklas och vill lära sig nya saker. Teorins grunder består av en kedja där handling, 
teori, praktik och reflektion hör ihop, genom att människan exempelvis först har en 
avsikt för sitt mål, sedan gör en planering för målet och utför handlingen som ska 
leda mot målet. Därefter reflektera över handlingen och hur det blev vilket i sin tur 
leder till erfarenheter som kan användas vid nästa handlingskedja. Det innebär att 
barnet själv får handla efter egen planering och vidare reflektera för att skapa en 
djupare förståelse för det barnet själv har gjort. Det är först när barn själva får 
genomföra och har ett eget mål som de ställs inför frågor och kan söka efter svar som 
de lär sig på riktigt menar Dewey (1948). Förmågan att ta det spontana görandet till 
vad barnet väljer att göra och vidare kan reflektera över kan de reda ut vad och varför 
det blev som det blev. Handlingen måste komma inifrån menar Dewey, genom att ha 
målinriktade handlingar kan viljan till att prestera och få ett resultat ge barnet 
förutsättningar till motivation (Sundgren, 2011).  
 
Studien utgår från förskollärares uppfattningar och handlingar för barns möjligheter 
till fysiska aktiviteter och motorisk utveckling i förskolan. Även hur förskollärarna 
beskriver att de arbetar med fysisk aktivitet samt hur de beskriver att det påverkar 
barns motoriska utveckling. John Deweys filosofi och det pragmatiska perspektivet 
synliggör individens praktiska handlingar och dess påverkan (Sundgren, 2011). 
Vidare kan detta synliggöra teorier och perspektiv som förskollärarna har på barns 
lärande samt motoriska utveckling genom deras tankar och handlingar. De 
möjligheter och förutsättningar som förskollärarna skapar i förskolan ligger till grund 
för barns utbildning, utveckling och lärande för framtiden, vilket även Dewey lyfter 
fram genom att utbildningen bör vara fostrande. Begrepp som är relevanta utifrån 
pragmatismen är hur barns handlingar i relation till miljö och utbildning samt 
sammanhang blir meningsfulla och leder till deras utveckling. 

2.4 Motorisk utveckling  

Goddard Blythes (2000) forskning menar att uppmärksamhet, balans och 
koordinationsförmågan är grunden för all inlärning i livet. Vidare beskrivs det att 
under barnets första nio månader kommer de grundläggande förmågorna för 
motoriken att utvecklas. Därför är det viktigt att barn får möjlighet till att ligga på 
golvet och lära sig lyfta huvudet, sitta och därigenom lära sig balansera för att kunna 
utvecklas vidare till att åla och krypa. Piaget (1971) framhåller att det första tänkandet 
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vi gör blir en kroppslig handling och det benämner han som det första stadiet i 
utvecklingen för det sensomotoriska tänkandet. Den fasen sträcker sig från 0–2 år, 
där han menar att ett nyfött barn agerar utan mål och syfte. För att komma vidare i 
sin utveckling menar Piaget att barn assimilerar med sin omvärld, i första stadiet med 
hjälp av sug- och gripreflexen. De andra stadierna Piaget tar upp är den pre- 
operationella fasen, den konkreta operationella fasen och den formal- operationella 
fasen. Dessa faser är tydligt åldersbaserade vilket också är den kritik hans teori har 
fått (Halldén, 2011). Däremot kan likheter göras med Goddard Blythes (2000) studie 
som visar att barn behöver ta sig igenom vissa stadier men att det inte behöver ske i 
en specifik ålder. Vad som dock poängteras är att ju tidigare barn går igenom dessa 
utvecklingsstadier kommer det att främja deras kommande inlärning av att kunna 
korskoordinera kroppen. Detta behöver barn för att träna hjärnan till att använda sig 
diagonalt av händer och fötter tillsammans som leder till att de lär sig gå, läsa, skriva 
och andra utvecklingsfaser i livet. Dessutom beskrivs det att rörelseförmågorna är en 
länk mellan uppmärksamhet och koordination besitter barn dessa får de lättare att ta 
sig vidare till nya utvecklingsfaser. Likheter kan finnas med Piagets (1971) teori om 
att barn använder sitt tänkande om tidigare erfarenheter till att förändra sitt 
tänkande och agerande genom en ny kroppslig handling. Processen sker när 
omgivningen och situationen kräver det, Piaget benämner det som ackommodation. 
Han menar att assimilation och ackommodation ständigt arbetar ihop för att barnet 
ska utvecklas vidare och att de är beroende av varandra.  
 
Ett annat perspektiv om barns utveckling är Vygotskij’s (1995) sociokulturella 
perspektiv, där han menar att när ett barn föds sker utvecklingen genom en biologisk 
utvecklingslinje. Därigenom utvecklar barn sina förmågor till att kontrollera kroppen, 
fixera blicken, koordinera händer och ben till att exempelvis kunna springa (Säljö, 
2011). Den biologiska utvecklingen enligt Vygotskij, sker utan någon påverkan av den 
sociala och kulturella miljön runt ett barn. Samtidigt som barnet föds börjar det 
genast att kommunicera med sin omvärld. Den processen menar dock Vygotskij 
(1995) sker i samspel med de kulturella och sociala sammanhangen som barnet 
befinner sig i. Vidare uttryckes det att i de sammanhangen blir den vuxnas roll av 
betydelse för att vägleda barnet i dess utveckling och att ha vetskap om var barnet 
befinner sig i sin lärandeprocess. Detta för att kunna stötta och utmana barnet vidare 
genom den proximala utvecklingszonen, vilket syftar på barnets närmaste 
utvecklingsfas. 
 
Gottwald, Achermann, Marciszko, Lindskog och Gerdebäcks (2016) studie visar att 
förmågan att planera och på så vis kontrollera våra handlingar är en förutsättning för 
att barn ska kunna nå ett högre mål. Dessutom när handlingarna utförs i en följd 
genom kontroll på varje motorisk övning kan det ge barnet förutsättningar till att ta 
sig an ett nytt rörelsemönster. Barn beskrivs redan vid 14 månaders ålder kunna 
utföra koordinerade handlingar i en kedja för att nå ett kommande mål. Detta 
förutsätter att barn har fått erfarenheter genom att träna på delar av händelsekedjan 
tidigare. Om barn tidigt får möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse ges de 
förutsättningar till motoriska förmågor vilket kan stötta dem till nästa nivå av 
utveckling eftersom yngre barns lärande bygger på varandra menar Gottwald et al. 
(2016). 
 
Från att ett barn går upp tills hen går och lägger sig så rör sig barnet och utför en 
mängd olika och komplicerade övningar som innefattar barnets motoriska förmågor 
(Ericsson, 2005). Barns grovmotoriska utveckling sker i tolv olika rörelser vilka är 



 7 

rulla, stödja, åla, krypa, klättra, springa, hoppa, snurra, gunga, balansera, kasta och 
fånga. Rörelserna behöver inte läras in i exakt följd men de fyra första, rulla, stödja, 
åla och krypa har en tendens att hänga ihop i barns tidiga motoriska utveckling. Ett 
barn som behöver lära sig en rörelse söker sig ofta till en miljö eller aktivitet som kan 
erbjuda att öva på just denna. Exempelvis då ett barn som håller på att lära sig klättra 
söker sig till en plats där möjligheten finns för att utforska just det rörelsemönstret 
ända tills den har blivit automatiserat (Ericsson, 2005). Koordinationen att utföra 
rörelser och kunna vara fysiskt aktiv är inget man föds med utan något varje individ 
behöver träna upp genom aktiv handling och att använda de olika sinnena såsom 
muskel (kinestetiska)-, berörings (taktila) - samt det visuella sinnet. När ett barn ska 
lära in en ny rörelse behöver rörelsemönstret upprepas flera gånger tills den är 
automatiserad. Det är då barnet kan lära sig en ny koordination av rörelser. Ju fler 
koordinationer ett barn kan desto lättare blir det för dem att lära sig nya. Begreppet 
motorik beskrivs som individens rörelsemönster och rörelseförmågor som vi kan se 
kroppen utföra fysiskt. Samtidigt är de fysiska aktiviteternas effekter något som 
påverkar kroppens inre positivt. Exempelvis när ett barn är fysiskt aktiv t och rör sig, 
bidrar det till att kroppens syre transporteras fortare och påverkar då barnets 
rörelseförmåga, vilket utmanar kroppens uthållighet, styrka och smidighet i den 
fysiska aktiviteten. Barn som har problem med koncentrationen och de motoriska 
förmågorna främjas av ökad fysisk aktivitet för deras välbefinnande samt 
prestationer. Eftersom motorisk utveckling kräver fysisk aktivitet behövs det utökad 
och mer medveten motorisk träning för barn i tidig ålder (Ericsson, 2005). 

2.5 Samhällsinstitutioner  

Statens folkhälsoinstitut (2006) bedriver folkhälsopolitik genom att ta fram 
rekommendationer om hur människan bör leva för en hälsosam och god livsstil. 
Hälsofrämjande fysiska aktiviteterna såsom träning menar de gynnar individens 
hälsa utan att skada kroppen. Deras rekommendationer till fysisk aktivitet är för ett 
förskolebarn 60 minuter per dag och att aktiviteten då ska vara medelintensiv. 
Däremot bör en vuxen vara fysisk aktiv cirka 30 minuter per dag. Statens 
folkhälsoinstitut beskriver en polarisering i samhället bland förskolebarn. Med det 
menar de att både barn med en inaktiv livsstil har ökat men också den andel barn 
som ingår i någon form av föreningsliv. Statens folkhälsoinstitut vill därför 
möjliggöra för alla samhällsmedborgare att vara fysiskt aktiva genom att de får 
tillgång till trygga, inspirerande miljöer i form av grönområden, parker och 
idrottsanläggningar som erbjuder rörelse. Förskolegårdens miljö är en plats för fysisk 
aktivitet där barns sociala processer och inlärning kan utmanas. Därför har de som 
ansvarar för planeringen av förskolegårdar ett viktigt arbete med vad som ska 
erbjudas, innehållet och hur förskolegårdarna bör utformas för att stimulera samt 
utmana barn i deras motoriska utveckling. Statens folkhälsoinstituts (2006) tro är att 
om alla människor skulle röra sig i enlighet med rekommendationerna som finns 
skulle det främja folkhälsa och skapa en hållbar framtid. Några som bedriver detta 
arbete är bland annat Riksidrottsförbundet (2018). De har i uppdrag att utbilda 
personal inom skolväsendet om barns fysiska aktivitet och rörelseförståelse. Detta för 
att öka barns möjligheter till fysisk aktivitet och på lång sikt främja folkhälsan. 
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2.6 Tidigare forskning 

Nedan redovisas relevant forskning som behandlar barns fysiska aktivitet. Dessutom 
lyfts forskning som är baserat på barn i skolåldern eftersom den synliggör 
konsekvenser av barns möjligheter till fysisk aktivitet i framtiden. 

2.6.1 Fysisk aktivitet  

 
Barns motoriska utveckling påverkas av deras möjligheter till fysisk aktivitet tidigt i 
livet (Ericsson, 2003). Ekblom (2011) och Ericssons (2003) studier visar att det finns 
kopplingar mellan barns fysiska aktivitet, motoriska utveckling och hälsa eftersom 
dessa påverkas av varandra. Vidare kan kopplingarna och dess påverkan leda till 
barns välbefinnande eller avvikelser beroende på om de får förutsättningar att vara 
fysiskt aktiva och utveckla de motoriska förmågorna från början.  
 
Goddard Blythe (2000) har uppmärksammat att de barn som har motoriska 
avvikelser i skolåldern även var sena i sin tidiga utveckling av de motoriska 
förmågorna. Avvikelserna kunde ses i att barn var sena med att lära sig gå eller tala 
samt att de även kunde ha hoppat över utvecklingsfaser som att kräla på mage eller 
krypa på händer och knän. För att tidigt upptäcka avvikelser vill studien 
uppmärksamma dessa utvecklingsfaser samt att sättet som barn bemästrar dem på 
kommer att påverka inlärningen resten av deras liv. Därav är kopplingen mellan 
barns fysiska aktivitet och motoriska förmågor av betydelse menar Goddard Blythe 
(2000). Ericssons (2003) forskning visar även att de motoriska avvikelserna som 
baseras på brister i barnets motoriska utveckling är svåra att kompensera senare i 
livet. Gottwald et al. (2016) beskriver att utvecklingen sker i steg som behöver 
uppmärksammas. De benämner stegen som prospektiv motorisk kontroll vilket i sin 
tur leder till exekutiva funktioner. Prospektiv motorisk kontroll är hur vi gör för att 
uppnå koordinerade och målinriktade handlingar, exempelvis när barnet sträcker sig 
efter en leksak. Exekutiva funktioner är hur vi genomför målinriktade handlingar 
samt kombinerar handlingar för att uppfylla mål på längre sikt, exempelvis att lära 
sig skriva. Eftersom dessa steg bygger på varandra kan vi vuxna lägga märke till hur 
barn förkroppsligar dessa rörelser och handlingar för att ta sig vidare i sin utveckling. 
Goddard Blythe (2000) framhåller vikten av miljöns betydelse för barns inlärning, 
exempelvis att de behöver få ligga på golvet och känna den taktila stimulansen golvet 
ger för att lära sig lyfta på huvudet. Detta bidrar till att barn lär sig balansera sin 
kropp och behärska den i olika miljöer samt med olika medel. Barnets kropp och 
hjärna samspelar i aktiviteter och därigenom utvecklas de motoriska förmågorna i 
samspelet mellan handling och tänkande. Genom rörelse tränas balansen och besitter 
barnet förmågan att balansera anses ha en välorganiserad hjärna. Gottwald et al. 
(2016) menar att det är väsentligt att följa barns handlingsmönster för att kunna 
stötta och ge förutsättningar till erfarenheter av ett arbetsminne. Goddard Blythe 
(2000) framhåller att om barn är sena med att koordinera tanke med handling har de 
omogna sensomotoriska förmågor, detta kan sedan påverka deras förmåga till att 
förstå sin omvärld. Följande kan leda till att dessa barn får svårare att delta i sociala 
sammanhang där interaktion mellan människor krävs. Vidare poängteras att barn 
som har utvecklat de motoriska förmågorna i en tidig ålder har färre inlärnings-
problem samt att de besitter en god kroppskontroll och social kompetens som gör 
dem bättre rustade för att sig an sin omvärld.  
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Williams, Pfeiffer, O’Neill, Dowda, McIver, Brown och Pates (2008) forskning om 
förskolebarn i USA visar att barns motoriska utveckling påverkas av om barn är 
fysiskt aktiva. När barn är aktiva genom lek eller planerade aktiviteter utmanas deras 
motoriska förmågor till skillnad från om de skulle vara stillasittande. Dessutom visar 
studien att de barn som hade bättre utvecklade motoriska förmågor ägnade mer tid åt 
fysiska aktiviteter än de barn som hade mindre utvecklade förmågor. Vidare beskrivs 
att om barn får möjlighet till att utveckla sina motoriska förmågor kommer det att 
främja deras förutsättningar till att vara fysiskt aktiva, vilket i sin tur kommer att 
gynna barnet till en hälsosam och hållbar livsstil menar Williams et al. (2008). Ur ett 
samhällsperspektiv är barn och ungdomar stillasittande idag (Centrum för 
idrottsforskning, 2017). Samtidigt visar Sjöström, Ekelund, Yngve, Nilsson och 
Hurtig-Wennlöfs (2002) forskning att barn är mer aktiva än vad samhället utgick 
från. De framhåller dock att det är problematiskt att mäta barns fysiska aktivitet då 
den varierar under dygnets tider och årstider vilket kan ha påverkat resultatet.   
 
Ericssons studie (2003) med en grupp barn visar att ökad fysisk aktivitet ger positiva 
effekter på deras grovmotoriska utveckling och balansförmåga. Forskningen visar 
även samband mellan de barn som har välutvecklade motoriska förmågor även 
besitter en god koncentrationsförmåga vilket gynnar barns inlärning oavsett ålder. 
Sollerhed och Ejlertssons (1999) studie om extrainsatt fysisk aktivitet visar även den 
få positiva effekter på barns hälsa genom ett hälsosammare resultat av BMI (Body 
Mass Index). Dessutom hade barnens motoriska förmågor utvecklats och ökat deras 
fysiska kapacitet till skillnad från de andra barnen som inte fick utökad fysisk 
aktivitet. Ericsson (2003) och Sollerhed (2006) lyfter båda att rörelseglädjen skapas 
som en positiv effekt av den fysiska aktiviteten. Rörelseglädjen leder vidare till en 
känsla av social samhörighet och gemenskap för barn. Det i sin tur skapar en vi- 
känsla och bidrar till ett gynnsamt klimat i den sociala samvaron som även den 
påverkar barns prestationer (Ericsson, 2003). Fysisk aktivitet ger positiva effekter på 
barns välmående och hälsa samt att den anses vara en faktor till att kunna förbättra 
folkhälsan genom att få uppleva rörelseglädje (Sollerhed, 2006; Ericsson, 2003). 
Dessutom kan fysisk aktivitet i utomhusmiljö påverka de barn som är hyperaktiva till 
att känna sig mer tillfreds eftersom de får utlopp för sin energi och de kan då 
koncentrera sig lättare i situationer som kräver uppmärksamhet (Ulset, Vitaro, 
Brendgen, Bekkhus & Borges, 2017).  
 
Ekbloms (2011) studie om fysisk aktivitet visar att den påverkar barns prestationer 
och att inaktivitet är en risk för hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden samt att fysisk 
aktivitet ger mentala effekter såsom självkänsla. Vad som studerades hos barn var 
deras syreupptagningsförmåga och muskelstyrka samt motoriska förmågor med syfte 
att få inaktiva barn att röra sig mer. Ur ett hälsorelaterat perspektiv leder en 
förbättrad syreupptagningsförmåga, erhållen genom fysisk aktivitet, till förbättrad 
inlärningskapacitet och uthållighet. Har barn svag eller sämre motorik i barnaåren 
kan det leda till låg fysisk aktivitet i tonåren. Vidare ger det sämre förutsättningar för 
den framtida hälsan. Ett effektivt sätt att minska antalet inaktiva barn menar Ekblom 
(2011) är att i tidig ålder utbilda dem genom att låta barnen vara fysiskt aktiva och få 
uppleva känslan av hur fysisk aktivitet påverkar dem. Ledarledda aktiviteter beskrivs 
som ett arbetssätt till att få de inaktiva barnen att delta och bli fysiskt aktiva. När 
barn är fysiskt aktiva skapar de en självbild och självkänsla som kan återspegla en 
positiv känsla till aktiviteten. Under en dag kan barn skifta flera gånger mellan att 
vara fysiskt aktiva och inaktiva vilket gör det problematiskt att avgöra hur de 
påverkades av den ökade fysiska aktiviteten i studien. Sjöström et al. (2002) ställer 
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sig frågande till om en ökning av fysiska aktiviteter i barns utbildning verkligen 
främjar dem till att vara mer aktiva eller om det istället gör att barn blir mer inaktiva 
på sin fritid. Däremot anser Ekblom (2011) och Williams et al. (2008) att utbilda barn 
i tidiga år och låta dem själva uppleva fysisk aktivitets påverkan kan öka chanserna 
till att antalet barn som är inaktiva minskar. 
 

Sollerhed och Ejlertssons (1999) forskning beskriver att barn som är fysiskt aktiva 
under barndomen och ungdomsåren tenderar att vara mer fysiskt aktiva i vuxen 
ålder. Resultatet visar att de barn som var i behov av ökad fysisk aktivitet var de barn 
som inte ville ha mer av den utbildningen. Studien poängterar att attityden till att 
vara fysisk aktiv hänger ihop med om individen har fysisk aktivitet som ett naturligt 
inslag i sitt liv. Dessutom lyfts vikten av att barn skapar beteenden till att vara fysiskt 
aktiva och frambringa ett positivt förhållningssätt till rörelse redan i tidiga år. Det 
som även synliggörs är att ur ett samhällsperspektiv bör alla individer ha rätt till 
likvärdiga förutsättningar för att kunna agera i sociala sammanhang. Studien 
framhåller att fysisk aktivitet har låg status i det svenska utbildningssystemet och 
genom det bidragit till att sociala skillnader uppmärksammats detta genom alla barn 
inte har fått möjlighet till att utveckla de motoriska förmågorna till att interagera i 
sociala sammanhang. Vidare har Sollerhed (2006) utfört en studie som beskriver att 
barns idrottande, hälsa och känslan av gemenskap formar deras attityd till fysisk 
aktivitet. Inte bara att fysisk aktivitet skapar gemenskap utan även att attityden i den 
sociala gruppen påverkar barns förhållningssätt för/till fysisk aktivitet. Om en 
barngrupp har en positiv inställning till att vara aktiv, blir det individuella valet till 
att vara fysisk aktiv lättare och därigenom accepterat i gruppen. 

2.6.2 Miljöns påverkan på barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling  

 
Miljön har betydelse för hur barns motoriska förmågor utvecklas. Även barns fysiska 
och psykiska välbefinnande påverkas av miljön (Ericsson, Grahn och Skärbäck, 
2009). Barns rörelsefrihet i miljöerna har minskat under de senaste decennierna då 
tillgång till grönområden, främst i städer, har reducerats. Vidare framkommer det att 
barn har på grund av det begränsade erfarenheter av rörelse. För att främja den 
motoriska utvecklingen bör miljön vara välplanerad och utformad på ett sätt som kan 
öka barns rörelsefrihet och koncentration samt deras välmående. Utomhusmiljön kan 
påverka barn på ett positivt sätt, genom att minska stress och ge möjligheter för 
kroppslig vila samt att utomhusmiljön bidrar till att individen kan sortera sina 
tankar. Barn kan därför vila och återhämta sig i miljöer där de motoriska rörelserna 
är automatiserade, vilket betyder att rörelsemönstret är naturligt och kräver inte 
någon energi eller uppmärksamhet av barnet. Vad som bör finnas i barns närmiljö är 
lekplatser, parker, skogs- och grönområden för att de olika miljöerna utmanar deras 
motoriska och fysiska förmågor på olika sätt menar Ericsson et al. (2009). Wikland 
(2013) och Ericsson et al. (2009) framhåller att förskolegårdar bör vara rymliga med 
plats för barns fantasilekar, utforskande och att de ska vara motoriskt och fysiskt 
utmanande genom tillgången till naturlig vegetation och passager samt att växtlighet 
i olika former exempelvis buskar och träd har visat sig gynna barns utveckling i 
balans, kroppskontroll och motoriska förmågor genom att de kryper och klättrar i 
miljön vilket även överensstämmer med Boldemanns (2013) studie. Förskolegårdar 
som är stimulerande har visat sig öka barns fysiska aktivitet och utmana deras 
grovmotoriska förmågor samtidigt som de får använda sin fantasi blir dessa miljöer 
meningsskapande för barnen (Boldemann, 2013 & Engdahl 2014). Det Wikland 
(2013) också anser påverkar barns fysiska aktivitet på förskolegården är hur 
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förskollärarna agerar under utomhusvistelsen. Är de stillastående kan det leda till att 
barnen också blir mer inaktiva utomhus än om förskollärarna är aktiva i lekarna samt 
om de utför planerade fysiska aktiviteter tillsammans med barnen (Wikland, 201 3). 

3 Metod  

I kommande avsnitt redogör vi för litteratursökning och studiens 
datainsamlingsmetod. Därefter redovisas studiens urval, procedur och dataanalys. 
Slutligen redogörs för studiens etiska ställningstagande och tillförlitlighet. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att synliggöra förskollärares uppfattningar och handlingar valde vi att använda 
oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). En kvalitativ forskning 
utgår från respondenternas egna beskrivningar och erfarenheter utifrån det som 
efterfrågas i intervjuerna. Kvalitativ forskning är ett sätt att undersöka, urskilja och 
uppfatta hur det ser ut i verkligheten. Det sociala samspelet mellan människan och 
kontexten är av vikt, eftersom det påverkar varför det blir som det blir i situationer. 
Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med nio stycken verksamma 
förskollärare. De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjlighet till att följa ett 
färdigt frågeschema (se bilaga 2) som bestod av öppna frågor, vilka var indelade i 
kategorier: fysisk aktivitet, motorik, fysisk aktivitet och motorik i allmänhet samt 
läroplanen. Ljudupptagningen godkändes av förskollärarna och möjliggjorde att vi 
kunde lägga vårt fokus på respondenternas ord, handlingar och dess innebörder. 
Följande ledde till att vi kunde följa deras resonemang och tankegångar samt ställa 
följdfrågor om något vara oklart eller behövde utvecklas. Att ställa följdfrågor menar 
Bryman (2011) kan leda till en fördjupad och vidgad förståelse för det som 
undersökts. Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på respondenternas ord, 
som sedan tolkas till vad det kan betyda och innehålla utifrån studiens syfte och 
frågeställningar samt det teoretiska perspektivet. Det är förskollärarnas detaljerade 
beskrivningar av deras och barnens handlingar samt situationen som utspelar sig i en 
specifik kontext vilket ligger till grund för studiens resultat.  

3.2 Urval 

Till studien gjorde vi ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval utifrån Brymans (2011) 
beskrivning. Sex intervjuer gjordes genom bekvämlighetsurvalet då vi använde våra 
etablerade kontakter med verksamma förskollärare. Tre av intervjuerna utfördes från ett 
målstyrt urval genom att vi sökte efter förskollärare som var aktiva i förskolor med 
inriktning på fysisk aktivitet. Vår tanke med det målstyrda urvalet var att bredda 
urvalsgruppen och därmed ge möjlighet till innehållsrika svar i form av  förskollärarnas 
uppfattningar och beskrivningar om barns möjlighet till fysisk aktivitet och motoriska 
utveckling i förskolan. Ett medvetet val vi gjorde var att inte jämföra förskollärarnas svar 
utifrån om de arbetade på en förskola med inriktning på fysisk aktivitet eller inte, då 
motivet endast var att få olika uppfattningar om fysisk aktivitet och motorisk utveckling. 
Intervjuerna utfördes på totalt sex olika förskolor. Förskolorna ligger i våra närområden 
men ändå i två olika län, de består både av kommunala och privata förskolor med och utan 
inriktning på fysisk aktivitet. 
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De intervjuade förskollärarna är i åldrarna från 27 till 56 år gamla. Deras utbildning och 
arbetserfarenhet är varierande. Den som arbetat kortast tid har varit verksam i ett år de 
som arbetat längst och varit verksamma i trettiofyra år i förskolan. Dessutom finns det en 
spridning på vilken åldersgrupp respondenterna arbetar med vilket även det kan bidra till 
en variation av upplevelser. Nedan följer en redovisning i tabellform av bakgrundsfrågorna 
som ställdes i samband med intervjuerna. 
 
 
Namn: Ålder Verksamma år i 

förskolan 
Ålder på barngrupp Fysisk aktiv på 

fritiden 

Lisa 56 34 1–3  Ja 

Sofie 55 34 1–5  Ja 

Kia 50 16 5  Ja 

Mari 41 10 1–3  Ibland 

Johanna 32 5 5 Ja 

Greta 29 2 2 Ja 

Olivia 28 4 3–4 Nej 

Nils 27 1 1–1,5 Ja 

 

3.3 Proceduren 

Vi började med att formulera ett missivbrev där vi beskrev studiens syfte och 
frågeställningar (se bilaga 1). Efter det kontaktade vi förskollärare via telefon och 
mail och i samband med det fick de ta del av missivbrevet för att kunna ta ställning 
till sitt deltagande. Efter godkännande till att delta bestämdes dag och tid för intervju. 
Två av respondenterna fick tillgång till frågorna innan intervjutillfället efter 
önskemål. Dock erbjöd vi inte alla det, då vi inte ville att de skulle kunna förbereda 
sig genom att läsa på, utan att vi skulle få ta del av deras personliga uppfattningar. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna var utifrån ett frågeschema.  
  
Efter att första intervjun var genomförd bearbetade vi frågorna ytterligare eftersom vi 
upplevde en del av dem som krångliga och svåra för förskollärarna att svara på. 
Intervjuerna utförde vi enskilt eftersom det sparade oss tid och att vara två 
intervjuare samt en respondent kan uppfattas som att vi som par har mer makt än 
förskolläraren (Bryman, 2011). Intervjuerna ägde rum avskilt på respektive 
respondents förskola. Efter medgivande av ljudinspelning genomfördes intervjuerna 
under ca 25–35 minuter. Ljudinspelningen ledde till att vi under intervjun kunde 
fokusera på respondenternas svar och samtidigt ställa följdfrågor för att få en 
fördjupad förståelse för den specifika situationen (Bryman, 2011). Ambitionen var att 
intervjua tio stycken förskollärare dock fick två förhinder. En av intervjuerna kunde 
inte genomföras men den andra valde vi att göra skriftlig efter respondentens eget 
önskemål. Vi är dock medvetna om att den skriftliga intervjun saknar vår aktiva 
tolkning av respondentens tonläge, minspel och gester dessutom fanns inga 
möjligheter till att ställa följdfrågor. Att tolka respondenternas svar och inlevelse i 
intervjuerna är faktorer som ingår i en kvalitativ forskningsmetod, där vi försöker 



 13 

förstå deras personliga åsikter och handlingar (Bryman, 2011 ). Efter varje genomförd 
intervju transkriberades materialet som blev till underlag för studiens dataanalys. 

3.4  Dataanalys 

Datainsamlingen bestod av nio semistrukturerade intervjuer vilka transkriberades till 
31 sidor data. För att analysera och strukturera data använde vi sedan en tematisk 
analys. En tematisk analys fokuserar på vad som sägs i en intervju (Bryman, 2011), 
vilket vi ansåg passade till studiens syfte. Den tematiska analysen utfördes 
tillsammans med John Deweys (1948) filosofi pragmatismen, där centrala begrepp 
blir förskollärarnas uppfattningar om barns möjligheter till handlingar, detta i 
relation till deras utbildning och miljö samt i meningsfulla sammanhang. 
 
Dataanalysen började genom att vi läste varandras transkriberingar för att sedan läsa 
dem högt och tillsammans. När vi läste dem utgick vi från studiens frågeschema (se 
bilaga 2), i kodningsprocessen fokuserade vi på begrepp och uttryck som upprepades, 
såsom rörelse, gemenskap, förhållningssätt, miljö samt planerade och vardagliga 
situationer. Utifrån dessa nyckelord såg vi likheter och skillnader som blev till 
huvudteman. Genom dessa teman och nyckelorden skapades även underkategorier 
som vi anser synliggör förskollärarnas uppfattningar om barns fysiska aktivitet och 
motoriska utveckling. Dessutom gjordes markeringar när förskollärarnas svar skiljde 
sig åt för att tydliggöra dessa skillnader. Därefter valde vi ut citat som vi ansåg 
presenterade förskollärarnas uppfattningar med deras egna ord i det kommande 
resultatet. Tematisk analys menar Bryman (2011) är ett sätt att söka efter teman som 
kan belysa studiens syfte och presentera resultatet. Vi redovisar resultatet genom 
följande rubriker: Förskollärares uppfattningar om barns rörelse, Förskollärares 
erfarenheter och Rörelsens effekter. 

3.5  Etiska ställningstagande 

De forskningsetiska riktlinjerna som finns för forskning har vi i vår studie behandlat 
genom Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. Dessa är informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet 
tillgodosågs genom att vi skickade ut missivbrevet (se bilaga 1) till samtliga 
respondenter. Där de fick ta del av studiens syfte, frågeställningar och metod, det 
beskrevs även att deras deltagande var helt frivilligt samt att de fick lov att avbryta 
när de själva önskade. Dessutom beaktade vi samtyckesprincipen när vi bad om 
tillåtelse för ljudinspelning vid varje intervjutillfälle. Konfidentialitetskravet har vi 
tagit hänsyn till då det insamlade materialet har förvarats oåtkomligt för obehöriga 
samt att namn på personer och förskolor har blivit kodade. Vi har även valt att 
beskriva förskollärarnas uppfattningar och handlingar från intervjuerna så att det 
inte går att leda tillbaka till en specifik individ eller förskola. 
 
I samband med missivbrevet informerades respondenterna om vilka som får ta del av 
studien samt att de själva kan läsa studiens resultat i sin helhet genom Diva-portalen 
när arbetet är klart och godkänt. Under arbetets gång har vi tillgodosett 
nyttjandekravet när endast behöriga har haft insyn i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 
Bryman (2011) beskriver att vi som intervjuare bör vara medvetna om hur vi agerar 
och uttrycker oss ur ett etiskt perspektiv, detta har vi beaktat genom att låta 
respondenterna bestämma tid, plats och vara lyhörda samt öppna för deras 
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uppfattningar om studiens syfte och frågeställningar. Studiens teoretiska perspektiv 
har hjälpt oss att urskilja variation i förskollärarnas uppfattningar samt handlingar 
(Dewey, 1948). Samtidigt har det gjort oss öppna för att människor tänker och agerar 
olika men även att inte lägga någon egen värdering i de olika uppfattningarna. 

3.6  Studiens tillförlitlighet 

För att säkerställa en tillförlitlighet i studien har vi utgått från de fyra delkriterierna 
som Bryman (2011) beskriver för kvalitativ forskning vilka är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och att styrka. Studiens trovärdighet beaktades då vi 
intervjuade enbart verksamma förskollärare dessutom genom det målinriktade 
urvalet av respondenter. Därefter har vi som skrivpar tolkat och diskuterat det 
insamlade materialet för att kunna framställa det så rättvist som möjligt i resultatet. 
För att förstärka trovärdigheten i studien använde vi citat i resultatredovisningen för  
att synliggöra förskollärarnas röster. Dessutom kommer förskollärarna att få ta del av 
arbetets helhet när arbetet är slutfört. Tillförlitligheten i överförbarheten av studiens 
resultat till en annan miljö eller kontext anser vi är problematisk, eftersom studien är 
baserad på en mindre grupp av förskollärare där deras egna erfarenheter ligger till 
grund för resultatet (Bryman, 2011). Pålitligheten beaktas när vi redogör för hur vi 
har arbetat genom metodavsnitt och studiens metoddiskussion där vi detaljerat 
beskriver arbetsprocessen samt valet av relevant forskning. Att styrka är en 
delkriterie som handlar om att vi inte får påverka studiens resultat genom att tolka 
intervjuerna utifrån egna värderingar (Bryman, 2011). Dock finns medvetenhet om 
att det inte är möjligt att helt bortse från våra tidigare erfarenheter, värderingar och 
åsikter när vi tolkat de insamlade materialet. Tillsammans har vi försökt att vara 
objektiva när vi har diskuterat och analyserat för att ge en så rättvis bild och tydlig 
tolkning av studiens resultat som möjligt. 

4  Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens viktigaste delar i form av ett resultat och 
därefter en analys utifrån varje huvudtema. Resultatet redovisas med riktat fokus på 
förskollärarnas uppfattningar och handlingar om barns möjlighet till fysisk aktivitet 
och motorisk utveckling i förskolan. Detta har bearbetats genom det pragmatiska 
perspektivet som studien utgår från.  
 
Resultatet har vi valt att dela in i tre huvudteman utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Rubrikerna är förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och 
läroplanen, förskollärares handlingar och påverkan samt fysisk aktivitet och motorisk 
utveckling. 

4.1 Förskollärares uppfattningar om barns rörelse 

I kommande avsnitt behandlas förskollärares uppfattning om barns rörelse samt 
förskolans styrdokument. 
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4.1.1 Rörelse 

 
Samtliga förskollärare beskriver fysisk aktivitet som en synlig och kroppslig rörelse. 
Rörelse där barnet använder sin kropp för att åstadkomma något. Rörelser som åla, 
krypa, hoppa, springa, kliva, klättra, dans, cykla och gunga. Flera förskollärare 
framhåller att i rörelserna tränar barn sin kropps- och rumsuppfattning men även 
självbild samt självuppfattning. Dessutom beskriver de att aktiviteter med fysiska 
rörelser skapar rörelseglädje bland barn. Detta både hos det enskilda barnet men 
också i barngrupperna vilket förskollärarna anser främjar det sociala samspelet. En 
förskollärare säger följande: 
 

Både gemensamt och enskilt att det ger barnet en självbild, självuppfattnin g så jag brinner för 
att det både gy nnar barnet och gruppen och då ty cker jag v i har fått ett ganska brett perspektiv 
på att rörelsen är kärnan och sen grenar det ut sig i olika förmågor som gynnar barnen.  

 

Samtliga förskollärarna uppfattar rörelsen genom fysisk aktivitet som en naturlig och 
central del i förskolan. När barn ingår i det sociala samspelet och gemenskapen som 
blir av fysisk aktivitet menar förskollärarna att det skapas situationer där barn möts 
och kommunicerar oavsett den verbala förmågan de besitter. De fysiska aktiviteterna 
blir till verktyg för barnen att kommunicera igenom, men även att det kan locka och 
inspirera dem till att vara med i de fysiska aktiviteterna. Vad som också framgår är att 
en av förskollärarna vill att barn ska vara inspiratörer för varandra och därför tar hen 
hjälp av dem för att inspirera varandra till att delta i lekar eller annan form av fysisk 
aktivitet.  
 
Fysiska aktiviteter som beskrivs är hinderbanor, Miniröris eller handdockor som kan 
komma med uppdrag är några exempel som förskollärarna redogör för i intervjuerna. 
Dessa aktiviteter beskriver en del förskollärare utmanar barns motoriska förmågor 
och är en process där hela kroppen behöver samarbeta från tanke till handling. Så här 
berättar en förskollärare: 
 

Så motorik är ju från topp till tå egentligen. Sen kan de kombineras och det kan fläta samman 

det är oftast hela kroppen som är involverad på ett eller annat sätt. 

 
Förskollärarna framhåller att barn behöver få träna på kroppskontroll vilket kan leda 
till barns kroppsuppfattning och motoriska utveckling. 

4.1.2 Styrdokument 

 
De flesta förskollärarna anser att den reviderade Läroplan för förskolan (201 8) är 
tydligare och belyser ett helhetstänk. Detta utifrån att barn ska utveckla sin 
rörelseförmåga för att kunna vara fysiskt aktiva och genom det uppleva rörelseglädje. 
Vidare beskriver förskollärarna att om barn får möjlighet till rörelseglädje kan det 
främja deras val till att vara fysiskt aktiva. En förskollärare säger följande: 
 

Jag tänker att det är bra, jag ty cker att det är oerhört bra att det kommer upp här nu att det blir 
fokus på det här för det har v i behövt länge, jättelänge, vi har inte råd att förlora en generation 
till. 
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En annan förskollärare menar att barnet har blivit huvudpersonen för sitt egna 
lärande i den reviderade läroplanen. Vidare beskrivs det att förskollärarna ska vara 
“kulisserna” som ska iscensätta möjligheter i miljön för att utmana barns motoriska 
utveckling. Flera förskollärare framhåller kopplingen mellan barns fysiska aktivitet, 
rörelseförmåga och hälsa som något nytt jämfört med den tidigare läroplanen. Några 
förskollärare påpekar att arbetet med fysisk aktivitet och hälsa länge har funnits i 
skolan men anser att det är positivt att det blir ett lärandemål som barn redan i 
förskolan ska få möjlighet att uppleva. 

4.1.3 Analys 

 
Förskollärarna framhåller fysisk aktivitet som all form av kroppslig rörelse vilket 
överensstämmer med pragmatismens perspektiv på rörelse (Dewey, 1948). Sundgren 
(2011) beskriver att rörelse och aktivitet är en process, från barns tanke till 
handlingar. Tanken leder till en målinriktad handling och skapar en erfarenhet hos 
barnet, både kroppsligt samt tankemässigt. Gottwald et al. (2016) belyser att när en 
handling utförs från tanke till rörelse utmanar det barns kroppskontroll. Likaså 
belyser förskollärarna att rörelsen bygger på individens motoriska förmågor genom 
kroppskontroll som överensstämmer med Ericssons (2005) kroppskontroll.  
 
Sociala samspel och gemenskap är faktorer som de flesta förskollärarna upplever 
skapas genom fysisk aktivitet, därigenom kommunicerar barn och får möjlighet till 
att uppleva rörelseglädje. Dewey (1948) menade att barn stimuleras genom 
gemenskapen och de sociala sammanhangen de befinner sig i men även att 
lärandesituationerna bör innehålla fysiska aktiviteter. Detta överensstämmer med 
den framförda uppfattningen att barn ska inspirera varandra till fysisk aktivitet för 
att främja barns motoriska utveckling. Dessutom menade Dewey (1948) att barn lär 
genom relevanta och meningsfulla situationer där barn själva prova på ” learning by 
doing” aktiviteter som innebär egen aktiv handling. Flera förskollärare berättar att de 
använder planerade aktiviteter till motoriskt lärande och träning för att främja barns 
motoriska utveckling. 
 
Förskollärarnas uppfattningar om den reviderade läroplanen är att den framstår som 
tydligare i sin text med att främja barns hälsa genom fysisk aktivitet, i nutid men även 
för deras framtid (Skolverket, 2018). Att främja barns framtid kan kopplas till Dewey 
(1948) där han menade att utbildningen för barn ska vara fostrande och det i sin tur 
ska leda till att barn utvecklas till “goda samhällsmedborgare”, vilket även 
samstämmer med en av de intervjuade förskollärares uppfattning om att barns egen 
förståelse och handlingar för sitt välbefinnande ska vara en central del i barnets egna 
lärande för framtiden. 

4.2 Förskollärares erfarenheter 

Följande kategori redogör för hur förskollärarna i studien uppfattar sitt 
förhållningssätt till barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling i förskolan. Även 
hur de ska eller kan handla och uppträda i olika sammanhang. 
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4.2.1 Förhållningssätt 

 
Förskollärarna anser att deras förhållningssätt är en viktig del i hur de bemöter barn i 
de fysiska aktiviteterna. Dessutom att förhållningssättet “smittar” av sig på barnen 
och att det i sin tur påverkar hur de upplever situationen. Förskollärarna framhåller 
att de stöttar och utmanar barnen på gruppnivå såväl som på individnivå vilket de 
anser är en viktig del av deras arbete för att främja barns motoriska utveckling genom 
fysisk aktivitet. En förskollärare säger: 
 

Tänker att det handlar my cket om vårt förhållningssätt och att vi pratar my cket om att vara 
härvarande och det tycker jag är v iktigt för det är där jag kan stötta barn. Jag kan göra en 
aktiv itet som lockar till rörelse och glädje för alla.  

 
Flera förskollärare beskriver att de planerar för att de fysiska aktiviteterna ska locka 
barnen på ett lustfyllt sätt till att vilja deltaga. När barns vilja finns menar 
förskollärarna att aktiviteterna och barnens handlingar blir meningsfulla. Några 
förskollärare berättar att de gärna och ofta är fysiskt aktiva på sin fritid och att de 
ligger dem varmt om hjärtat. Förskollärarna menar att de positiva effekterna de 
upplever av den fysiska aktiviteten gör att de vill att barn också ska få uppleva det. 
Därav anledningen för att skapa möjligheter i förskolan för barn till att vara fysiskt 
aktiva.  

4.2.2 Förskollärares arbetssätt med fysisk aktivitet och motorisk utveckling 

 
En del av förskollärarna berättar att de tar vara på vardagssituationer och planerade 
aktiviteter för att stödja barns motoriska utveckling. Dessa situationer kan handla om 
barns egna initiativ till aktiviteter genom leken men likaså av förskollärarna som 
deltagare i barns lek. En förskollärare berättar: 
 

Bara att ta fram pallar eller kry pa under ett bord för att finna rörelseglädje och kanske förstärka 
med sång eller musik det uppskattas hos barnen och vi får med de flesta i det.  

 
Vardagssituationer beskrivs exempelvis som måltider där lärande kan handla om att 
hålla i bestick eller att skära upp maten såväl som att det i en påklädnadssituation 
kan handla om att barnet själv får dra upp dragkedjan. Vidare framhålls andra 
vardagliga och återkommande aktiviteter som att rita, måla, bygga och klippa 
mönster vilket de anser är aktiviteter som utmanar barns finmotorik. Förskollärarna 
använder planerade aktiviteter så som hinderbanor, bamsegympa och uppdragslekar 
för att utmana barns grovmotorik. De går även till närliggande platser exempelvis 
skogen och lekparker för barn ska få en variation av miljöer och därigenom möjlighet 
till andra/olika former av fysisk aktivitet. En förskollärare säger så här: 
 

Det blir så naturligt då v i bara behöver öppna grinden för att gå på våra utflykter när skogen är 
vår granne där barnen får uppleva den naturliga skogsrörelsen. 

 
Ett arbetssätt som var återkommande i intervjusvaren var att förskollärarna erbjuder 
barn att få prova på samma aktiviteter flera gånger, detta genom att låta barns 
lärandeprocesser ta den tid det behöver och inte gå för fort fram. Förskollärarna 
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beskriver även att de låter material från de planerade aktiviteterna finnas tillgängligt 
för barnen under en längre tid för att de ska kunna utforska. Genom att vara flexibel 
och lyssna in barns behov menar förskollärarna att de tillämpar ett arbetssätt som 
främjar barns möjlighet till fysisk aktivitet samt motorisk utveckling. En förskollärare 
berättar att: 
 

Rörelse sprider glädje och blir till glada barn och att de v ill göra det flera gånger så de leder till 
igenkännande. Viktigt att v i inte går v idare med en gång, utan stannar kvar så att barnen får 
prova många gånger och att alla får möjlighet att utforska efter egen förmåga.  

 
Eftersom alla barn är olika och därför behöver olika mycket tid för att våga prova på 
nya aktiviteter anser förskollärarna att det är viktigt att tillgodose tid för alla barn. 

4.2.3 Miljö 

 
De flesta förskollärare har strategier kopplade till vilken miljö de befinner sig, de 
delar in de fin- och grovmotoriska rörelserna utifrån vilken miljö barnen vistas i. I 
utomhusmiljön använder förskollärarna sig mest av grovmotoriska- och pulshöjande 
aktiviteter eftersom det finns större ytor att tillgå samt att alla får plats att utföra det 
tänkta i aktiviteten samtidigt. När alla barn kan delta samtidigt beskriver 
förskollärarna att det bidrar till barngruppens gemenskap på ett positivt sätt. En 
förskollärare berättar att:  
 

Gården är utformad så att den ska utmana barn till att vara fy siskt aktiv och utmana sig och 
utveckla de motoriska rörelserna.  

 
Vidare förklarar förskollärarna att de använder sig av inne- och utomhusmiljö för att 
utveckla barns motorik på ett varierat sätt. En anpassad innemiljön lockar till mer 
finmotoriska aktiviteter som att rita eller att klippa, även att lägga pussel hör till 
dessa menar förskollärarna.  
 
Några förskollärare berättar att de vill vara tillåtande i sitt förhållningssätt då barnen 
önskar att ha fysiska aktiviteter inomhus. Att vara tillåtande menar förskollärarna 
kräver att de är lösningsfokuserade och ser till miljöns möjligheter. Förskollärarna 
beskriver att de utnyttjar närmiljöns tillgångar såsom skogen där obanad terräng och 
grönska finns. Dessutom när de går till lekplatser med möjlighet till att gunga och åka 
rutschkana samt att gå på utflykter vilket kan locka barn till fysisk aktivitet och 
motoriska rörelser på ett lustfyllt sätt.  
 
Förskollärarna lyfter att deras möjligheter till att utföra fysiska aktiviteter i förskolan 
påverkas av miljön, men även deras uppfattningar om hur de använder sig av miljön 
skiljer sig åt. En av förskollärarna känner sig begränsad av inomhusmiljön då de inte 
har en “riktig” avdelning som barngruppen kan vistas i, utan att de har rum som 
ursprungligen är tänkta till något annat. En annan förskollärare som arbetar med 
samma barngrupp beskriver att de istället utnyttjar hallen för att kunna utföra fysiska 
aktiviteter med motoriska rörelser. Förskolläraren säger: 
 

Men v i brukar ju också erbjuda hallen, att man kan ta fram en madrass där man kan göra ty p 
kullerbyttor eller andra saker och v i har ju miniröris och brukar även köra discon 
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Att se sin miljö i förskolan som en begränsning eller tillgång berättar en förskollärare 
handlar om sitt eget förhållningssätt.  

4.2.4 Analys 

 

Förskollärarnas inställning och förhållningssätt till fysiska aktiviteter och förskolans 
miljö skiljer sig åt. Wikland (2013) framhåller att förskollärarna är barns förebilder i 
förskolan, vilket gör förskollärarnas arbete viktigt med att planera och utföra 
meningsfulla aktiviteter som kan locka barn till rörelse. Barns attityd till fysisk 
aktivitet kan formas till något positivt genom förskollärarnas egna förhållningssätt. 
Både Dewey (1948) och Goddard Blythe (2000) menar att lärande genom 
meningsfulla aktiviteter ger bättre förutsättningar och möjligheter för barn till 
motorisk utveckling. Detta genom barns egna aktiva handlingar vilket Dewey 
benämner som den pedagogiska handlingskedjan (Sundgren, 2011). I resultatet blir 
handlingskedjan synlig genom att förskollärarna erbjuder barnen att få prova på 
samma aktiviteter flera gånger. Exempelvis Miniröris då det sker som en 
återkommande aktivitet i anpassad miljö vilket leder till att barn får upprepa 
handlingarna. Detta ger det barn förutsättningar till att skapa sig en positiv 
erfarenhet av det egna handlandet och tankeprocessen i aktiviteterna. Reflektionen 
ger barn möjlighet till att skapa en djupare förståelse och kontroll över sitt egna 
handlande. 
  
Studiens resultat visar att grovmotoriska övningar sker utomhus där det är accepterat 
att springa. De finmotoriska övningarna sker till största del inomhus där material 
som utmanar dessa förmågor finns tillgängliga för barnen i miljön. Enligt Dewey 
(1948) ska miljön utmana barns fulla kapacitet och att lärande ska ske i relevanta 
miljöer för att främja barns utveckling. Boldemann (2013) framhåller även vikten av 
en stimulerande utomhusmiljö för att utmana barns grovmotoriska rörelser genom 
tillgången till kuperad terräng och växtlighet. Studiens resultat visar att när barn är 
ute så är det accepterat att springa men är de inne så blir aktiviteterna inte lika 
fysiska utan utmanar mer de finmotoriska förmågorna hos barnen. Förskollärarnas 
uppfattningar om innemiljön skiljer sig åt då några ser den miljön som en tillgång 
och andra ser dess begränsningar utifrån hur deras avdelningar är utformade. 
Ericsson et al. (2009) belyser att miljöns innehåll och förskollärares planering blir till 
förutsättningar för barns möjligheter till motoriska rörelser och utveckling i 
förskolan. Utifrån Dewey (1948) ska den som utbildar barn ta vara på deras intressen 
i både vardagliga och planerade situationer för att lärandet i aktiviteten ska bli 
relevant och meningsfullt för barnen. Han menar dessutom att lärande ska vila på en 
värdegrund vilket även Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) gör och att det ska 
ske i miljöer som är anpassade utifrån den tänkta handlingen. Exempelvis 
förskolläraren som använde den större hallen till de grovmotoriska rörelserna för att 
utmana barnen och ta vara på deras intressen. Goddard Blythe (2000) anser att 
miljön är betydelsefull för barns inlärning genom att den påverkar barns möjligheter 
till koncentration och motorisk utveckling. 

4.3 Rörelsens effekter 

Avsnittet synliggör vilken påverkan fysisk aktivitet kan ha, möjligheter och 
utmaningar med hur förskollärare uppfattar sin egen roll samt hur de tolkar att barn 
kan uppleva det. 
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4.3.1 Möjligheter och utmaningar 

 

Samtliga förskollärare anser i första hand att det bara finns möjligheter med fysisk 
aktivitet, de framhåller hälsoperspektivet som en av det viktigaste för barns 
motoriska utveckling och lärande. Andra möjligheter med fysisk aktivitet som 
förskollärarna upplever är att det kan bjuda in till sociala sammanhang för barnen 
och därigenom skapas en gemenskap, en vi-känsla. Genom gemenskapen blir det 
lustfyllt för barnen att vara delaktiga och därefter kan det fortsättningsvis skapa 
intresse till att röra på sig. Så här beskriver en förskollärare: 
 

Hos oss gy nnar det sociala samspelet att kunna samspela och finnas i en gemenskap där rörelse 
är roligt. Rörelse skapar en v i-känsla. 

 
När förskollärarna bjuder in barn till fysiska aktiviteter blir rörelsen ett medel som 
kan uppfylla andra lärandemål såsom språk och matematik. Flera möjligheter som 
förskollärarna redogör för är att barns koncentrationsförmåga påverkas genom att 
vara fysiskt aktiva. Vidare beskriver de att om barnen har varit inne och haft mer 
stillasittande aktiviteter under en dag märks det tydligt då de har svårare att hålla 
koncentrationen vid de planerade aktiviteterna. Förskollärarna framhåller dessutom 
att den fysiska aktiviteten påverkar barns välbefinnande och hälsa positivt, vilket de 
anser leder till glada och nöjda barn i förskolan.  
 
Några av förskollärarna behövde tänka en stund innan de kom fram till några 
utmaningar med fysisk aktivitet. När förskollärarna ser utmaningar ur ett barns 
perspektiv kan det handla om barn som inte har intresse för fysisk aktivitet eller 
motoriska rörelser och därför inte vill delta i dessa. Det här förklarar en förskollärare 
att det kan bero på barns osäkerhet eller rädslor för att utföra aktiviteter som den 
känner att kroppen inte kan hantera. Här kommer barns självuppfattning och 
kroppskontroll att påverka barnets val menar förskolläraren vidare. En av 
förskollärarna framhåller att deras eget förhållningssätt kan hämma barnen när 
miljöer bjuder in till något som inte är accepterat inne i förskolan. Förskolläraren 
berättar om en lång korridor som bjuder in till att springa i men att det sedan inte 
tillåts av säkerhetsskäl. Det här menar förskolläraren är en utmaning att kunna 
tillgodose barns behov av fysiska aktiviteter som inte är tillåtna i en del miljöer i 
förskolan. Istället kan förskollärarna planera för att utföra aktiviteterna på en annan 
plats och på så sätt tillgodose barnens önskemål samt utmana de motoriska 
förmågorna. 

4.3.2 Avvikelser 

 

En förskollärare beskriver att barn växer olika mycket i olika stadier och kan därför 
både göra framsteg i en del av den motoriska utvecklingen samtidigt som de kan ta 
ett steg tillbaka i en annan, vilket inte behöver betyda att det är en avvikelse hos 
barnet utan att det är en naturlig utvecklingsfas som de går igenom. De motoriska 
avvikelserna kan förskollärarna fånga upp genom att vara en närvarande och 
“härvarande” förskollärare som flera av dem uttrycker det. En förskollärare berättar 
att: 
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Det jag tänker är att v i jobbar i mindre grupper och då att man ser barnen på ett annat sätt och 
då lättare kan få sy n på om barnet hämmas av någonting.  

 
Att vara i nuet tillsammans med barnen kan underlätta för att upptäcka tecken på 
motoriska avvikelser tidigt, lyfter flera förskollärare. Det beskrivs exempelvis vara 
barn som är hämmade i sin lek eller barn som är “yviga” i sitt rörelsemönster. Några 
av förskollärarna belyser att om arbetslaget följer barngruppen från det att barnen 
börjar i förskolan tills att de ska börja förskoleklass, kan det underlätta för 
förskollärarna att upptäcka motoriska avvikelser tidigt. Detta eftersom arbetslaget då 
lär känna barnet och föräldrarna kan de ha en öppen dialog under hela förskoletiden. 
Vid eventuella avvikelser menar förskollärarna att ha en god kommunikation med 
hemmet underlättar kommande arbete för att kunna tillgodose barnets behov på ett 
lämpligt sätt. 

4.3.3 Analys 

 

Studiens resultat visar att det finns en samstämmighet om fysisk aktivitets positiva 
effekter på barns hälsa. Genom att barn är aktiva i förskolan kan det bidra till en 
fortsatt aktiv livsstil i framtiden menar förskollärarna vilket även Ekblom (2011) 
menar. Flera förskollärare framhåller även att fysisk aktivitet blir en gemensam 
utgångspunkt utifrån det sociala samspelet. Dewey uttrycker att barns utbildning ska 
ge förutsättningar för en social gemenskap vilket kan bidra till att utveckla individen 
(Sundgren, 2011). Den sociala gemenskapen som kommer av fysisk aktivitet kan 
bidra till att stärka samhället och dess invånare till ett hållbart lärande. Dewey menar 
vidare att barn har ett behov av att samspela med andra individer vilket sker i 
rörelseglädjen som förskollärarna uppfattar kommer utav fysisk aktivitets 
gemenskap. Andra positiva effekter av fysisk aktivitet och barns aktiva handlingar är 
att några förskollärare upplever att barns koncentrationsförmåga och inlärning 
gynnas av det. Dessa samband och samspel mellan fysisk aktivitet och barns 
koncentrationsförmåga beskriver även Ericsson (2003) ger barn bättre möjligheter 
till motorisk och kognitiv utveckling. Ur pragmatismens perspektiv kan det här 
kopplas ihop med att barn fostras genom utbildningen (Sundgren, 2011). Vidare bör 
utbildningen erbjuda och ge förutsättningar till barns aktiva handlingar där de får 
möjlighet att uppleva konsekvenser av det egna handlandet. Vidare kan 
konsekvenserna ge dem möjligheter till att uppleva samspelet mellan fysisk aktivitet 
och välbefinnande.  
 
Majoriteten av förskollärarna i studien lyfter vikten av att vara en ”här”- och 
närvarande förskollärare för att kunna ta del av barns intressen men även för att 
kunna se om barn hämmas i sitt handlande. Motoriska avvikelser, som några 
förskollärare uttrycker det, kan vara att barn hämmas i de fysiska aktiviteterna eller 
att deras kroppskontroll begränsar dem. Att följa barns rörelsemönster och att finnas 
i deras närhet beskriver Gottwald et al. (2016) vara en förutsättning för att kunna 
stötta barn i deras motoriska utveckling. Förskollärarna anser att om de är i barns 
närhet kan de utmana och stötta dem till att vilja utveckla sina motoriska förmågor 
genom barns egna intressen. Då viljan till lärande kommer inifrån beskriver Dewey 
att barnet får motivation till att lära sig nya förmågor och ta sig an problematiska 
handlingar (Sundgren, 2011). 
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5 Diskussion 

I följande avsnitt redogör vi för studiens metoddiskussion, resultatdiskussion, 
slutsats, relevans för förskolläraryrket och slutligen förslag till fortsatt forskning. 
Nedan diskuterar vi de delar av resultatet vi anser är relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har utfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där vi belyser 
förskollärares uppfattningar, handlingar och deras påverkan för barns möjlighet till 
fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Detta för att synliggöra förskollärares 
arbetssätt och förhållningssätt till detta. De semistrukturerade intervjuerna har gett 
oss data från nio verksamma förskollärare. Vidare har materialet bidragit till att vi 
har kunnat tolka och jämföra intervjuerna för att skapa oss en bredare och djupare 
förståelse om förskollärarnas uppfattningar om fysisk aktivitet och motorisk 
utveckling. Dock hade vi kunnat använda enkäter i studien för att öka antalet svar 
från förskollärare och därigenom kunnat bidra till att studien blev mer omfattande 
och möjligtvis mer tillförlitlig. En intervju i studien var skriftlig vilken vi upplevde 
hade en lättsamhet i sina svar efter att vi transkriberat svaren från de åtta andra 
semistrukturerade intervjuerna. Däremot anser vi att vårt val av semistrukturerade 
intervjuer passar studiens syfte och frågeställningar eftersom vi ville få en personlig 
uppfattning av förskollärarnas svar. En annan fördel med semistrukturerade 
intervjuer var att vi kunde ställa följdfrågor om vi tyckte något svar var oklart. Om vi 
hade genomfört intervjuerna tillsammans istället kanske följdfrågorna hade blivit fler 
och möjliggjort för andra svar, därigenom gett oss en annan uppfattning om 
förskollärarnas redogörelser. För att göra studien mer trovärdig skulle 
kompletterande observationer kunna utföras till intervjuerna för att tydligt visa hur 
de arbetar i verksamheten. På grund av bristande tid avstod vi från detta. 
 
Det som kan ha påverkat intervjuerna och respondenterna är platserna vi utfört dem 
på. Några av intervjuer blev avbrutna mitt i av att annan personal kom in i rummet 
samt att barngrupper hördes tydligt utanför dörren. Det här kan ha påverkat 
förskollärarna till att känna sig stressade i situationen och tappa fokus från intervjun. 
En annan påverkan, som vi ser det, kan vara våra erfarenheter av att leda och föra 
intervjuer framåt. Vi har tidigare erfarenhet av att intervjua våra handledare och 
några pedagoger i våra övningsförskolor, men inte erfarenheter i någon större 
utsträckning av att intervjua andra personer utanför dessa verksamheter. Två av 
respondenterna fick intervjufrågorna i förväg då de bad om detta vilket kan ha 
påverkat hur och vad förskollärarna svarade på frågorna genom att ha läst litteratur 
eller diskuterat med någon kollega. Detta kan även ha påverkat de förskollärarna som 
inte fick tillgång till frågorna innan genom att inte kunna förbereda sig och diskutera 
med någon annan om de ansåg något som oklart.  
 
Utifrån den kvalitativa forskningsmetoden ställdes frågor med fokus på 
förskollärarnas förhållningssätt och handlingar för att ge barn möjligheter till fysisk 
aktivitet och motorisk utveckling. Vi valde att analysera data genom det teoretiska 
perspektivet pragmatismen (Dewey, 1948). Vår ambition var att synliggöra 
förskollärares handlingar som blir till barns förutsättningar för att kunna utvecklas, 
vidare genom barns aktiva handlingar i relation till lärande, miljö och utbildning. Om 
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vi hade valt en annan teoretisk utgångspunkt exempelvis ett sociokulturellt 
perspektiv skulle andra centrala begrepp blivit aktuella såsom samspel, proximal 
utvecklingszon och artefakter.  

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att ta reda på förskollärares uppfattningar och handlingar för att 
främja barns möjlighet till fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan. 
Följande undersöktes genom två forskningsfrågor vilka är: Hur beskriver 
förskollärare fysisk aktivitet och motorisk utveckling? och Hur beskriver förskollärare 
att fysisk aktivitet påverkar barns motoriska utveckling. Studiens resultat visar att 
förskollärarna använder fysisk aktivitet för att utmana barns motoriska utveckling 
detta genom deras förhållningssätt, arbetssätt och skapandet av miljöer som de anser 
kan locka till fysisk aktivitet. 

5.2.1 Motorisk utveckling och fysisk aktivitet 

 
Vår studies resultat visar att förskollärarnas erfarenheter av fysisk aktivitet och 
motoriska övningar är all form av kroppslig rörelse. Där barns tanke blir till handling 
och utvecklar barns kroppskontroll samt självuppfattning. Likhet med Dewey ’s 
(Sundgren, 2011) handlingskedja men också Gottwalds et al. (2016) forskning, som 
menar att barn behöver få flera möjligheter till att erfara och prova på kroppsliga 
handlingar för att kunna behärska dem. Studiens resultat visar även att en del av 
förskollärarna använde planerade och vardagliga situationer för att utmana barns 
motoriska utveckling genom fysisk aktivitet. Handlingarna upprepas kontinuerligt i 
verksamheten leder till att barnen så småningom kan kontrollera rörelserna i de 
specifika situationerna. Ericsson (2005) beskriver vikten av att kunna behärska de 
tolv grundmotoriska rörelserna som barn utvecklas genom, för att de vidare ska 
kunna automatisera andra rörelsemönster. Få förskollärare nämner dessa 
grundmotoriska rörelser. Detta resultat är något som överraskar oss då dessa rörelser 
är grundläggande för barns motoriska utveckling. Vidare får det oss att fundera över 
anledningen till varför det är så. Vilka konsekvenser kan förskollärares omedvetenhet 
leda till och vi ställer oss frågan till varför fysisk aktivitet och motorisk utveckling inte 
ingår i förskollärarutbildningen, vilket vi anser skulle kunna bidra till en bredare 
kunskap om barns motoriska utveckling i förskolan där barns aktiva handlingar bör 
vara i fokus för deras lärande (Dewey, 1948). Även Piagets (1971) utvecklings-
psykologi bygger på att barns utveckling sker i tidiga år och i stadier som bygger på 
varandra vilket även de tolv grundmotoriska övningar gör till viss del. Vidare 
framhåller Riksidrottsförbundet (2018) att det är viktigt att barn får rörelseförståelse 
för att kunna utveckla sina fysiska-, psykiska- och sociala förmågor till att våga vara 
aktiva. Detta menar dessutom Gottwald et al. (2016) att erfarenheter och förståelsen 
för en rörelse ger förutsättningar till att ta sig an en ny. Varför använder inte alla 
förskollärare planerade och vardagsaktiviteter för att främja barns motoriska 
utveckling genom fysisk aktivitet? När inte alla som undervisar barn i förskolan 
medvetet använder sig av dessa aktiviteter kan det leda till att barnen inte får 
likvärdiga förutsättningarna att utveckla sin motorik (Hartman et al. 2004; Gottwald 
et al., 2016; Riksidrottsförbundet 2018). En fortbildningsinsats om barns motoriska 
utveckling genom fysisk aktivitet för all förskolepersonal skulle kanske kunna göra 
skillnad för barns kommande motoriska utveckling och förmågor. Därigenom bredda 
förståelsen för barns motoriska utveckling och deras behov till fysisk aktivitet, 
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dessutom synliggöra hur förskolan kan arbeta för att stötta samt utmana barns 
motoriska utveckling genom fysisk aktivitet och rörelse. 
 
Gottwald et al. (2016) lyfter att fysisk aktivitet och motorisk utveckling är viktigt i 
tidig ålder. Fysisk aktivitets påverkan kan främja barns inlärning och 
koncentrationsförmåga vilket Piaget (1971), Goddard Blythe (2000) och Ericsson 
(2003) har kommit fram till. Även förskollärarna i studien anser att fysisk aktivitet 
påverkar barns koncentrationsförmåga, de beskriver att det märks tydligt om barnen 
har fått vara ute och röra sig innan de har planerade aktiviteter där koncentration 
krävs. Förskollärarnas uppfattning är att barn får det lättare att hålla fokus under en 
aktivitets gång då de har varit fysiskt aktiva och utmanat sina motoriska förmågor. Vi 
undrar varför inte fler av de intervjuade nämner att barns koncentration påverkas av 
fysisk aktivitet, har de inte erfarenheterna av detta eller framgår det inte av 
intervjuerna? Positiva effekter av fysisk aktivitet beskriver förskollärarna är att det 
ger möjligheter till rörelseglädje och sociala sammanhang vilket skapar en vi-känsla. 
Även Sollerhed (2006) Ericssons (2003) studie visar att gemenskapen i de sociala 
sammanhangen från fysisk aktivitet kan bidra till en positiv attityd i en barngrupp till 
att vara fysiskt aktiva tillsammans. Detta framhåller även Dewey då han menade att 
människan har en inre drivkraft till att samspela med andra (Sundgren, 2011). 
Utifrån studiens resultat tolkar vi att flera förskollärare anser att den fysiska 
aktiviteten gynnar barns sociala samspel samt att den gemenskapen kan bidra till att 
rörelse blir något positivt och roligt. Denna positiva effekt kan leda till att barnen i 
andra sammanhang väljer att vara fysiskt aktiva vilket kan bidra till en 
hälsofrämjande livsstil beskriver Sollerhed och Ejlertsson (1999). Statens 
folkhälsoinstitut (2006) anser att om deras rekommendationer om fysisk aktivitet 
skulle följas kan det bidra till mindre psykisk och fysisk ohälsa bland samhälls-
medborgarna. Vidare menar Sollerhed och Ejlertsson (1999) att det handlar om att 
sätta vanor tidigt, därför tänker vi att förskolan även har en roll i att skapa dessa. Så 
vad betyder det att inte alla förskollärare har sett de positiva effekterna av fysisk 
aktivitet i förskolan, kan det påverka barns kommande utveckling i skolåldern 
negativt eller kan det kompenseras i hemmiljön. 
 
Barn spenderar en stor del av sin vardag i förskolan (Skolverket, 2017), vilket innebär 
att förskolan har en viktig roll i barnets liv gällande deras utveckling. Resultatet av 
studien visar på en variation av förskollärares uppfattningar om hur barns motoriska 
utveckling sker genom fysisk aktivitet, vilket kan leda till olika sätt att arbeta på i 
förskolan. Fysisk aktivitet beskriver en del av förskollärarna är något de brinner för 
och ligger dem varmt om hjärtat, dock är det inte alla förskollärare som beskriver det 
så. Vi undrar hur förskollärarnas inställning kan påverka barns möjlighet till fysisk 
aktivitet i förskolan. Även barns motoriska utveckling genom att förskollärarnas 
inställning varierar och kan påverka deras arbete med fysisk aktivitet. Goddard 
Blythe (2000) framhåller vikten av att alla barn får uppmuntran till fysisk aktivitet i 
tidig ålder då det bidrar till deras motoriska utveckling. Eftersom barn tidigt 
utvecklar olika förmågor genom den fysiska aktiviteten såsom uppmärksamhet, 
balans och koordination vilka är grundläggande för barns kommande inlärning i 
livet. Gottwalds et al. (2016) studie poängterar även att barn i tidig ålder kan utveckla 
förmågor till att handla målinriktat. I likhet med Dewey’s (1948) filosofi om att barns 
lärande ska utföras i relevanta och meningsfulla sammanhang redan från början, 
vilket även överensstämmer med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016/2018) 
som förskollärarna planerar och arbetar utifrån. Däremot om barn inte behärskar de 
tidiga motoriska förmågorna som att ligga på mage och lyfta huvudet eller att krypa, 
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vilka är stadier Piaget anser att barnet ska gå igenom, kan barnet få svårigheter 
senare i livet. Dessa svårigheter anser både Piaget (1971) och Ericsson (2003) är svåra 
att kompensera för i andra utvecklingsfaser när barnet har blivit äldre. Som vi 
tidigare i arbetet har redovisat forskning om, är att barn i skolåldern får problem med 
koncentrationen när deras motoriska rörelser inte är automatiserade eller utvecklade 
utifrån det som krävs i den specifika aktiviteten (Goddard Blythe, 2000), vidare leder 
det till att barnets koncentration både behöver fokusera på kroppens rörelse men 
även det aktiviteten kräver i kognitiva förmågor som instruktioner eller 
problemlösning. Därför anser vi att barns möjlighet till fysisk aktivitet är viktig i 
förskolan för att få möjlighet till att utveckla de motoriska förmågorna och 
automatisera dem. Om förskolan möjliggör förutsättningar till att automatisera 
motoriska rörelser i verksamheten skulle det hjälpa barn att lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Att förbereda barn för framtiden skriver både Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2018) och Dewey (1948) fram som ett viktigt uppdrag för dem 
som undervisar barn. Att börja arbetet med att främja barns möjligheter till fysisk 
aktivitet och motorisk utveckling redan i förskolan skulle kunna leda till att arbeten 
som kostar samhället pengar idag i form av extra resurser för att göra barn mer aktiva 
skulle kunna sparas in (Riksidrottsförbundet, 2018).   
 
Ur ett samhällsperspektiv menar Ekblom (2011) att det är viktigt att barn tidigt får 
möjligheter och vanor till att utveckla sina motoriska förmågor genom fysisk aktivitet 
i förskolan. Samhället idag anser att barn är mer inaktiva nu än förr (Centrum för 
idrottsforskning, 2017) och därmed kanske inte utvecklar de grundläggande 
motoriska förmågorna. Dock hävdar Sjöströms (2002) forskning att barn är mer 
aktiva än vad samhället trodde. En fråga som bör diskuteras i förskolan är vad fysisk 
aktivitet är och hur den kan utmana barns motoriska utveckling. Vår studie visar att 
förskollärarna anser att fysisk aktivitet är all form av kroppslig rörelse. 
Förskollärarna har varit verksamma under olika lång tid i förskolan (se tabell i avsnitt 
3.4) och detta kanske kan påverka deras uppfattning om vad som inkluderas i en 
rörelse samt vad den innebär. Deras egna erfarenheter av vad fysisk aktivitet är såväl 
i förskolan som privat kan även de påverka hur de uppfattar rörelser och motoriska 
övningar, därmed kan även barns förutsättningar till fysisk aktivitet variera i 
förskolan. En samsyn på barns motoriska utveckling genom fysisk aktivitet och vad 
rörelse är skulle kunna öka barns möjligheter till aktivitet samt leda till en 
hälsosammare livsstil i framtiden, något som även skulle kunna bidra till att barns 
utbildning blir fostrande och speglar samhällets värderingar (Dewey, 1948). 
 
I resultatet framkom det att förskollärarna uppfattar miljön som en faktor som 
påverkar barns möjligheter och förutsättningar till fysisk aktivitet vilket även 
Boldemann (2013) hävdar. De flesta förskollärare använder utemiljön till att utmana 
och utveckla barns grovmotorik och innemiljön till de finmotoriska övningarna. 
Dewey (1948) menade att barn ska utmanas i den miljön de befinner sig i för att nå 
sin fulla kapacitet. Planeringen av miljöns innehåll och utformning påverkar barns 
möjligheter till att vara fysiskt aktiva samt att utveckla de motoriska förmågorna 
(Ericsson et al., 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2006). Vi vill problematisera detta 
genom att lyfta tanken att det barn kan göra i innemiljö kan de även göra i 
utomhusmiljön och tvärtom till viss mån. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2018) och Ericsson (2005) lyfter att barn ska genom miljön på ett variationsrikt sätt 
själva kunna upptäcka och utmana sina motoriska förmågor. Därav blir 
förskollärarens roll viktig för att planera och skapa stödjande miljöer som är 
anpassade efter att barn själva ska kunna utforska och upptäcka miljöns möjligheter 
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(Wikland, 2013). I resultatet synliggörs det att förskollärarnas uppfattningar skiljer 
sig om miljön då de ser både begränsningar och tillgångar för fysiska aktivitet i 
miljön. Miljöer som inte anpassas eller planeras tror vi kan påverka barns motoriska 
utveckling negativt eftersom de fysiska aktiviteterna riskerar att utebli. Förskollärare 
behöver vara lösningsfokuserade för att hitta möjligheter till fysiska aktiviteter istället 
för att se miljön som en begränsning. Exempelvis att se förskolegården som en 
tillgång och utforma den så att barn kan röra sig fritt utan avgränsningar på området, 
detta för att locka barn till springlekar och andra grovmotoriska utmaningar 
(Engdahl,2014; Wikland 2013). 

5.2.2 Förskolans styrdokument  

 
Den reviderade läroplanen för förskolan (2018) har en ny beskrivning av barns 
fysiska aktivitet och motoriska utveckling. I den inkluderas samspelet mellan kost 
och hälsa till att det ska bli en naturlig del av barns vardag, vilket kan leda till ett 
hållbart lärande, något som även Ericsson (2003) framhåller. När förskollärarna har 
en positiv attityd och förhållningssätt gentemot fysisk aktivitet, kost och hälsa 
kommer det att främja barnets framtida livsstil menar Williams et al. (2008). Vi 
tolkar att samtliga förskollärare anser att den reviderade läroplanen (2018) har ett 
tydligare helhetstänk, vilket de tror kommer underlätta för dem att planera utifrån. 
Vi funderar däremot på, om all rörelse som beskrivs i resultatet är fysisk aktivitet i 
den bemärkelse som vår studie syftar till. Eftersom vår studie utgår från 
Yrkesföreningar För Fysisk Aktivitets (2016) förklaring om fysisk aktivitet vilket är 
kroppsliga rörelser där barns energiförbrukning och puls ökar gentemot om barnet är 
inaktiv. Den redogörelsen stämmer inte riktigt överens med resultatet om vad 
förskollärarnas uppfattningar av fysisk aktivitet är, där de beskriver all form av 
rörelse som fysisk aktivitet exempelvis vid en måltidssituation när ett barn för bestick 
till munnen. Vi anser att det behövs en tydligare förklaring om vad fysisk aktivitet är 
och innebär som riktas till hela landets förskolor för att göra förskollärare mer 
medvetna. Vi hoppas att den nya beskrivningen av fysisk aktivitet uppmärksammas 
då vi har uppfattningen att störst fokus i den reviderade läroplanen ligger på 
begreppen omsorg och utbildning. Eftersom fysiska aktiviteter beskrivs i den 
reviderade läroplanen som en del av barns utbildning för barnets framtid hoppas vi 
att ämnet synliggörs och tydliggörs i verksamheten. I vår kommande roll som 
förskollärare kommer vi att aktivt bedriva ett arbete för att barn ska få möjlighet till 
att vara fysiskt aktiva och utveckla de motoriska förmågorna för att främja deras 
framtid. Detta för att bidra till ett hållbart lärande och en sund livsstil genom fysisk 
aktivitet anser vi att denna del i läroplanen är minst lika viktig och behöver lyftas och 
synliggöras för barns kommande framtid. Även att förskollärarna ska se till barns 
personliga behov av fysisk aktivitet och motorisk utveckling vidare för att förskolan 
ska se till barnets helhet som innefattar, omsorg, utveckling och lärande. Att vara 
fysiskt aktiv ska vara en del av barns utbildning och eftersom det ger positiva effekter 
på barns hälsa anser vi att fysisk aktivitet även är en form av omsorg för deras 
välbefinnande. 

5.3 Slutsats 

Studiens resultat visar att förskollärarna anser att fysisk aktivitet är all form av rörelse. För 
att alla förskollärare inom förskolan ska ha en samsyn om vad fysisk aktivitet innebär bör 
det finnas en begreppsförklaring att ta del av i läroplanen eller att det finns möjligheter till 
fortbildning inom området. Resultat visar att förskollärarna använder sin positiva 
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inställning till fysisk aktivitet till att utmana barn motoriskt i förskolan, vilket de hoppas 
kan ge barn en positiv inställning till att vara aktiva. Genom att använda planerade och 
vardagsaktiviteter framhåller förskollärarna att de arbetar för att ge barn förutsättningar 
till att utveckla sina motoriska förmågor. Studiens resultat visar även att förskollärarna 
använder fysisk aktivitet till att skapa sociala sammanhang som ska bidra till att barns 
sociala förmågor utmanas och utvecklas. De sociala sammanhangen anser förskollärarna 
kan leda till att barn får möjlighet till att uppleva känslan av gemenskap och rörelseglädje 
som i sin tur påverkar barns attityd till fysisk aktivitet vilket läroplanen (Skolverket, 2018) 
eftersträvar. 

5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studiens syfte är att belysa barns motoriska utveckling och möjlighet till fysisk 
aktivitet vilket även är ett område som ingår i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2018). Ämnet är högst aktuellt i det svenska samhället genom debatten om barns 
inaktivitet som får negativa effekter på deras hälsa och utveckling för framtiden. Ur 
ett professionsperspektiv som blivande förskollärare anser vi att denna studie är av 
betydelse för att synliggöra hur, när och varför förskollärare bör arbeta med fysisk 
aktivitet i förskolan. Med studiens innehåll är vår förhoppning att inspirera andra 
läsare till att se fysisk aktivitet som en viktig förutsättning för barns motoriska 
utveckling i förskolan.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom vår studie visar att förskollärare arbetar med barns motoriska utveckling 
och fysisk aktivitet genom att de bland annat använder sig av planerade samt 
vardagsaktiviteter. Förslag till fortsatt forskning anser vi kan ske genom 
observationer av förskollärares praktiska arbete i förskolan, detta skulle kunna bidra 
till fördjupad förståelse och kunskap inom område. Även miljöerna som förskolan har 
tillgång till och det närområdet erbjuder, påverkar förutsättningarna för barns 
möjlighet till fysisk aktivitet, vilket även bör beaktas i kommande forskning. 
Dessutom vore det intressant att intervjua vårdnadshavare och föräldrar om deras 
uppfattningar om barns motoriska utveckling genom fysisk aktivitet samt dess 
påverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Information om en studie om förskollärares medvetenhet om barns motoriska 
utveckling genom fysiska aktivitet. Du tillfrågas härmed att delta i denna studie 
utifrån din kompetens som förskollärare. 
 
Hej, 
 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Therese Lamberg och Tina Muhonen, vi 
läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
Kommande 10 veckor ska vi skriva vårt självständiga arbete, där vi forskar om 
förskollärares syn på fysisk aktivitet i förhållande till barns motoriska utveckling i 
förskolan. Syftet är också att ta reda på hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet 
för att främja barns motoriska utveckling.  
 
I studien har vi valt att intervjua dig samt andra förskollärare för att ta del av era 
erfarenheter och uppfattningar om fysisk aktivitet och barns motoriska utveckling. 
Dina ord och erfarenheter kommer bli till värdefull information för vår forskning. 
Varje intervju beräknas ta ca 30–40 min och vi kommer att använda oss av 
ljudinspelning samt färdiga frågeställningar.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt du har rätten att närsomhelst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Det insamlade materialet kommer endast behandlas av oss två 
studenter samt förvaras och hanteras med försiktighet under arbetets gång. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Därefter kommer det 
insamlade materialet att raderas när kursen är avslutad. Undersökningen kommer att 
följa de etiska reglerna som finns för forskning genom samtyckes-, informations-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessutom kommer alla namn och förskolor 
samt annan känslig information vi får till oss att anonymiseras och avkodas så att det 
inte går att spåra var informationen kommer ifrån.  
 
Västerås 2018-11-19 
 
Student: Therese Lamberg                  Student: Tina Muhonen 
tlgxxxxx@student.mdh.se                  tmnxxxxx@student.mdh.se 
     
 
Handledare: Benita Berg 
benita.xxxx@mdh.se 
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Bilaga 2 – Frågeschema 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder? 
• Ålder på din barngrupp? 
• Hur länge har du varit verksam i förskolan? 
• Är du själv aktiv på din fritid?  

 
Fysisk aktivitet  

• Beskriv fysisk aktivitet i förskolan?  
• Var kan barnen vara fysiskt aktiva och utföra motoriska övningar i förskolan? 

 
Motorik 

• Beskriv motoriska övningar i förskolan? 
• Hur kan du se att ett barn har motoriska avvikelser? 
• Berätta hur du som förskollärare kan stötta och utmana barn i sin motoriska 

utveckling? 
• Vilka instanser finns det som ni kan få stöd och hjälp av i förskolan? 

 
Allmänt om fysisk aktivitet och motorik. 

• Beskriv fördelar, nackdelar som du har upplevt att fysisk aktivitet med 
motoriska övningar har på barn i förskolan? 

 
Läroplanen 

• Vad tänker du utifrån den reviderade läroplanens (2019) nya beskrivning om 
fysisk aktivitet och rörelse?  

 

 

 
 

 

 


