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 Abstrakt 
Denna uppsats behandlar hur integrerad motoriska aktiviteter är i 

förskoleklass. Syftet med studien är att beskriva, analysera och diskutera 

lärares prioritering av fysisk aktivitet. Tolv scheman har samlats in för att ge 

en explorativ bild av läget i verksamheten. Detta kompletterades med 

förskollärarnas åsikter i form av en kort enkätstudie med öppna frågor. I 

dagens debatt ställs kognitiva kompetenser mot motoriska kompetenser och 

den enas storhet mot den andras. Inom forskningsområdet är det flera som 

lägger vikt och fokus hos lärarna, deras attityder till idrottsämnet och hur detta 

påverkar verksamheter i skolan som i sin tur är förutsättningar för barns 

inlärning. Till skillnad från detta presenteras i denna studies resultat en bild av 

hur förskoleklassverksamheten står för sig själva både i planering och i 

utveckling. I diskussionen förs ett resonemang om hur en läroplan skulle 

kunna stärka både förskoleklasslärarnas roll och verksamhetens kvalitet. 

 

Nyckelord: Explorativ, fysisk aktivitet, koncentration, motorik, pedagogisk 

verksamhet, planering, schema, skolform, skolverksamhet. 
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Hela kroppen behövs 

Ögon kan se och öron kan höra, 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss nåt om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste få komma det nära; 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Okänd1  

                                                           
1
 Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom – fakta och argument. 

Riksidrottsförbundet 2009:7. Stockholm 
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 Inledning  
I dagens samhälle har hälsa och välmående fått stor plats, både i media och i 

politiska diskussioner. I en svensk studie har Ericsson (2003) kommit fram till 

att fysisk aktivitet har ett samband med barns skolprestationer. Hon anser att 

resultatet av hennes studie borde vara avgörande för politikers syn på 

prioriteringar i skolverksamheten. Även lärarförbundet kritiserar politikers 

arbete inom skolpolitiken och framför i en färsk rapport sina synpunkter. 

Bland annat tar de upp problematiken kring den rådande skolformen som 

gäller förskoleklassen, vilket i sin tur drabbar lärare inom området. De skriver: 

Bilden framträder av en skolform som på många sätt hamnat mellan 

stolarna – rollen som bro mellan förskola och grundskola försvåras av att 

förskoleklassen och dess lärare hamnar utanför både politiska 

diskussioner och möjligheter till lärarsamverkan (Sirén, 2013 s. 1). 

De fortsätter att diskutera hur politiker kan göra skillnad genom beslut som 

gör förskoleklassen till obligatorisk skolform. Detta för att göra förskoleklassen 

till en naturlig del av skolan och för att stärka kvaliteten på planering och 

verksamhet. Ställningstaganden som framkommer i denna rapport kan 

kopplas till forskning som tar upp problematiken kring barns motorik, fysiska 

aktivitet och den ökade fetman som går allt lägre ner i åldrarna. 

I svensk utbildningspolitik läggs det idag ett väldigt stort fokus på den 

kognitiva utvecklingen. Läs-, skriv- och matematikinlärning är tre grundstenar 

i förskoleklassen som kan upplevas som tagna för givet och sällan ifrågasatta i 

den pedagogiska verksamheten. Men enligt Ericsson (2003) är den fysiska 

utvecklingen minst lika viktig för barnet och det finns fler forskare som hävdar 

att den kognitiva utvecklingen är beroende av den fysiska utvecklingen. Till 

exempel beskriver Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2000/2002) vilken viktig 

och naturlig del av utvecklingen som rörelsen är för sexåringen: 

Barns muskulatur tillåter heller inte långvariga och ensidiga belastningar. 

Att vara helt i vila gör att det spritter och smärtar i musklerna, och det är 

därför närmast ett fysiologiskt behov av att ständigt växla ställning och 

vara i rörelse (s. 39). 

Med tanke på dagens forskningsresultat och den debatt om ökad rörelse som 

finns inom skolan så vill vi undersöka om detta speglas i verksamheten. 

Eftersom förskoleklassen inte har några krav på att uppfylla en lärandekvot, 

utnyttjas då tiden till lek och rörelse för att stimulera och ge barnen möjlighet 

till motorisk utveckling? Eller ser man förskoleklassen som en språngbräda till 

skolan och satsar till större del på den kognitiva utvecklingen som en 

förberedelse inför den framtida skolgången? Vi ställer oss frågan: Hur väl 

integrerad är motoriska aktiviteter i förskoleklassens verksamhet? 



  

 

2 

 

 Bakgrund 
För att nå fram till problemformuleringen måste fokus först läggas på aktuell 

forskning. Bakgrunden fokuserar därför på vad som forskats kring motorik 

under de senaste tio åren. Litteraturen har kategoriserats utifrån det som är 

relevant för detta arbete. Med delrubriker styrker bakgrunden vad motorik är 

och innebär inkluderat med en sexårings utveckling, vilken roll läraren har för 

barns fysiska aktivitet, vad motorik har för betydelse för barns lärande och hur 

man kan se motorik som en social kontext. 

Under litteraturgenomgången studerades även en rapport av Fransson (2001) 

som bland annat tar upp det faktum att förskoleklassverksamheten är ett 

område det forskats väldigt lite på, detsamma gäller det idrottsdidaktiska 

fältet. En anledning kan vara att bilden av det aktiva barnet är så stark att det 

ses som en självklarhet att de yngre barnen rör på sig och det där av inte 

behöver fokuseras. Fransson tar dock upp i sin diskussion att det inte finns 

någon tydlig koppling mellan motorik, kroppslig hälsa och fysisk aktivitet 

kopplat till lek och rörelse. Detta är en aspekt som läsaren bör ha i åtanke vid 

läsning av denna rapport. 

Fysisk utveckling 

Som sexåring sker utvecklingen av kroppen explosionsartat efter en tid som 

varit lite lugnare i tillväxtfasen. Sexåringens kropp förändras både viktmässigt 

och längdmässigt och enligt Jagtøien m.fl. (2000/2002) kan man kalla perioden 

för “lilla puberteten”. Likt pubertala tonåringar har sexåringen svårt att sitta 

riktigt på stolen, krockar i möbler och spiller plötsligt vid matbordet, trots att 

hon nyligen var en duktig femåring som kunde ta hand om sig själv utan 

problem. Sexåringar är dock inte synkroniserade med varandra i utvecklingen 

vilket innebär att i en förskoleklass kan det finnas barn som fortfarande har en 

biologisk ålder på fyra år och barn som har en biologisk ålder på åtta år. Det 

beror på att avikelser kan variera upp till två år åt båda håll (Jagtøien m.fl., 

2000/2002). Med detta i bakhuvudet kan man förstå att det kan vara svårt att 

åldersbestämma kroppens utveckling men också den motoriska utvecklingen. 

Istället beskrivs den motoriska utvecklingen som fyra faser som en person går 

igenom för att automatisera rörelserna. Dessa faser sätts in i ett mer oprecist 

åldersspann för att läsaren skall få en bild av hur den motoriska utvecklingen 

ser ut och när man eventuellt skall förvänta sig att vissa rörelser skall vara 

inlärda (Jagtøien m.fl., 2000/2002). 

De motoriska faserna kallas för reflexiv fas, mognadsbestämd fas, 

grundläggande naturlig fas och tekniskt färdighetsrelaterad fas (Jagtøien m.fl., 

2000/2002). Den reflexiva motoriska utvecklingen beskrivs som den period som 

den lilla bebisen genomgår under sina första fyra månader. Denna utveckling 

övergår i den mognadsbestämda motoriska utvecklingen som innebär att 
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barnet börjar åla, krypa och gå. Detta sker fram till cirka två års ålder. När 

barnet är mellan två och sju år utvecklar hon de grundläggande naturliga 

rörelserna som sedan blir finslipade och tekniskt färdighetsrelaterade fram till 

ungefär tio års ålder. 

Många forskare anser att det krävs speciella arbetssätt för att stärka den 

motoriska utvecklingen och bland andra skriver Robinson, Webster, Logan, 

Lucas och Barber (2011) en artikel om undervisning som främjar motoriken hos 

småbarn. De har studerat förskolepersonal som fått utbildning i ett specifikt 

rörelseprogram och hur de har utför detta i verksamheten. Författarna menar 

att det är viktigt att lärare uppmärksammar barns motoriska förmågor och att 

barn lär olika. Vidare anser de att rörelse och fysisk aktivitet bidrar till ett 

barns livskvalité, förbättrar den intellektuella utvecklingen och dess 

skolprestationer. Även Ericsson (2003) lägger ansvaret på lärarna och deras 

utbildning. För att lärare ska kunna hjälpa barnen i den motoriska 

utvecklingen krävs specifika kunskaper om motorisk utveckling och även 

sinnenas utveckling. Detta just för att motoriska brister inte utvecklas 

automatiskt med tiden utan kräver träning och uppmärksamhet i tid.  

Resultaten indikerar att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning 

har stor betydelse för elever med små och stora motoriska brister, men 

även för elever med lätta och stora koncentrationssvårigheter när det 

gäller deras motoriska utveckling (Ericsson, 2003, s. 6). 

Detta ställer därför stora krav på lärare att kunna observera rörelsemönster för 

att kunna planera utvecklande aktiviterer anpassade till barnens individuella 

behov (Ericsson, 2003). Att undervisa i idrott blir en mångsidig uppgift.  För att 

få barnen delaktiga behövs varierande aktiviterer på olika nivåer.  Genom att 

göra detta fysiska ämne mer intellektuellt, det vill säga förklara för barnen vad 

och varför det är viktigt med rörelse och göra barnen delaktiga i ämnet, bidrar 

det till att de kan känna sig mer motiverad. Leken är en viktig del i barns 

sociala utveckling och ger stimulans till både motorisk och psykisk utveckling. 

Barn kan behöva hjälp av vuxna och andra barn att finna motivationen till att 

utmana sin förmåga (Holle, 1987). Dock ifrågasätter Ericsson (2005) hur vuxna 

arbetar med att motivera barn. I samband med kritiken påpekas bristen av 

motorisk specialundervisning och att det saknas en medveten pedagogik i 

motorik och dess samband med koncentrationssvårigheter. 

Rörelse för självförtroende 

Motivation till rörelse har även betydelse för barns självförtroende (Stodden, 

Goodway, Langendorfer, Roberton, Rudisill, Garcia & Garcia, 2008). 

Utveckling av motorisk kompetens är en viktig faktor som främjar motivering 

till fysisk aktivitet. Tidigare har studiers fokus legat på att mäta fysisk aktivitet, 

inte på de motoriska färdigheterna som är en förutsättning för god fysisk 
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aktivitet. Stodden m.fl. tar upp vikten i utvecklingen av det de kallar FMS; 

Fundamentel movement skills2.  

If children cannot proficiently run, jump, catch, throw, etc., then they will 

have limited opportunities for engagement in physical activities later in 

their lives because they will not have the prerequisite skills to be active 

(Stodden, 2008, s. 291). 

En vanlig missuppfattning är att barn lär sig grundläggande motorisk 

kompetens naturligt. Det kan leda till en negativ spiral. Den som upplever sig 

som osäker inom ett område drar sig för att utmanas inom det, vilket är vanligt 

hos barn som inte känner sig motoriskt säkra. Osäkerhet i grundläggande 

motorisk kompetens kan i sin tur leda till en inaktivitet (Stodden m.fl., 2008). 

En nyare undersökning redovisar ett resultat som kan kopplas till Stodden 

m.fl. argument. Breslin, Murphy, McMee, Delaney och Dempster (2012) har i 

sin studie jämfört barngrupper där ena barngruppens lärare fått utbildning i 

grundläggande motorisk kompetens för att se om detta skulle öka barnens 

motoriska färdigheter. Deras utgångspunkt var att hög motorisk kompetens 

leder till bättre självförtroende och motivation medan en låg motorisk 

kompetens kan leda till att barnen låter bli att försöka och är rädda för att göra 

bort sig. Resultatet visade att bland barnen i de utbildade lärarnas grupp var 

självuppfattningen och den sociala kompetensen högre än i gruppen vars 

lärare inte utbildats. Motoriskt var det inte någon större skillnad mellan 

grupperna vilket kan bero på orsaker som exempelvis ej kartlagda 

fritidsaktiviteter (Breslin m.fl., 2012). 

Lärarens upplevda roll som idrottslärare 

I förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar är det vanligt att klassläraren 

ansvarar för att fysisk aktivitet sker kontinuerligt i from av rörelse eller 

idrottslektioner. Det kan sättas i perspektiv till det faktum att äldre barn oftast 

möter en idrottslärare som både har intresse, utbildning och kunskap om hur 

måluppfyllnaden utifrån läroplanen kan gå till.  

Riksidrottsförbundet (2009) har i ett dokument listat de rekommendationer 

gällande fysisk aktivetet, som finns angivna för de nordiska länderna, EU och 

Världshälsoorganisationen. Rekommendationen för barn i Sverige, framtagen 

av Läkarförbundet år 2000, är att barn skall utföra fysisk aktivitet minst 30 

minuter om dagen och att intensiteten skall vara densamma som en rask 

promenad. I jämförelse med de andra nordiska länderna ligger Sverige i 

underkant då de andra länderna rekommenderar minst 60 minuter fysisk 

aktivet om dagen och som mest två timmar om dagen. EU:s rekommendation 

till medlemsstaterna är att göra idrott obligatorisk i grundskola: 

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra idrott 

obligatoriskt i grundskolor och gymnasium och att godta principen att 

minst tre idrottslektioner per vecka bör garanteras i skolschemat, och att 

                                                           
2
 Egen översättning: Grundläggande motorisk kompetens. 
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uppmuntra skolorna att överträffa denna lägsta gräns så mycket som 

möjligt (Riksidrottförbundet, 2009, s. 9). 

Morgan och Hansen (2008) har studerat grundskollärares syn på hur de 

upplever ämnet idrott. Lärarna såg en mängd fördelar med idrott. Dessa 

delades in i tre kategorier: förbättrad inlärning, fysiska fördelar och sociala 

fördelar. Men trots att lärarna var positiva till ämnet, upplevde de att deras 

idrottslektioner inte var de bästa. Dessutom prioriterades andra ämnen när 

ämnesfördjupning var aktuellt. Det engagemang lärarna hade till ämnet idrott 

hängde ihop med hur de upplevde ämnet personligen. Många lärare upplevde 

ämnet idrott som viktigt men ville helst inte undervisa i det (Morgan & 

Hansen, 2008). 

En annan studie redovisar en negativ attityd hos klasslärare som undervisar i 

ämnet idrott. Det är ett ämne som dessa lärare inte prioriterar eller planerar 

särskilt väl. Lärarna i studien hade gått en enklare idrottsutbildning men 

kände att de helst inte skulle vilja undervisa i ämnet. Idrottslektionerna 

planerades ofta till slutet av dagen då barnen var för trötta för att göra något 

annat. Ämnet hade en låg prioritet hos lärarna och de gjorde inga medvetna 

val i aktiviteten, många gånger bestod lektionerna av välkända lekar. Studien 

visar också att barnen inte var så aktiva på lektionen (Faucette & Patterson, 

1989). 

Även en nyare undersökning har kommit fram till liknande upplevelser hos 

lärare, att det hellre undervisar i andra ämnen än idrott. Idrott var också ett 

ämne lärarna knappt fått någon undervisning i när de själva utbildade sig till 

lärare. Majoriteten av lärarna undervisade i idrott en lektion i veckan och hade 

inte så stor variation av aktiveter för eleverna. De flesta av lärarna såg ändå 

positivt på ämnet idrott och att det var ett viktigt ämne för eleverna men att 

det gärna såg en utbildad idrottslärare ta över idrottslektionerna och att de 

själva kunde undervisa i andra ämnen (Morgan, 2008). 

Även i förskolan har lärarnas uppfattning om idrott och rörelse studerats på 

olika vis. Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2011) har i sin 

studie intervjuat förskollärare om deras upplevelser om barns utevistelse och 

vad som kan påverka den. De beskriver att barns utevistelse påverkas av om 

lärarna anser att barnen har lämpliga kläder, hur lekmiljön ser ut, lärarnas 

inställning och vilken tillgång till lekmaterial som finns. Pedagogerna var i 

stort positiva till utevistelser och gav många exempel på vinster med att vara 

ute, till exempel motorisk träning, mer tillåtande lek och lättare att springa av 

sig för barnen. En annan aspekt som togs upp var hur lärarnas attityd 

påverkade närvarande individer: 

//…// teacher’s attitudes and beliefs influence their behaviors, and that 

more experienced teachers’ actions may establish the normative behaviors 

for newer teachers. In this case, however, teachers’ attitudes and beliefs 

are also influencing the behaviors of the children they care for, as these 

preschool-aged children are entirely dependent on their caregivers for 

opportunities to be active (Copeland m.fl., 2011, s. 97). 
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Studien visar på att läraren har en stor roll i hur utevistelsen blir för barnen 

och sammanfattar studien under flera faktorer som påverkar barns utevistelse. 

Faktorerna delades in i tre områden: om lärarna tar med barnen ut eller 

stannar inne, vilken utrustning de erbjuder barnen och vilken nivå av 

engagemang de har tillsammans med barnen i utevistelsen (Copeland m.fl., 

2011). Intressant kan då vara att ifrågasätta engagemanget hos lärare. Ericsson 

talar om kvalitetstid och kvantitetstid. Hon beskriver det med hjälp av 

vardagssysslor och anser att det är viktigt för barn att få ta del av dessa i vuxet 

sällskap på en daglig basis för att ett lärande skall grundas och bli befäst hos 

barnet. Ericsson argumenterar för det genom att dra en parallell till många 

stadsbarn vars föräldrar idag jobbar länge och därför ser kvalitetstid med barn 

som viktigt, vilket endast leder till intensiv samvaro utan chans till reflektion 

och lärande (Ericsson, 2006). 

Motorik för koncentration 

Motoriska handlingar kräver ett komplicerat samspel mellan en rad olika 

funktioner som inte bara är motoriska utan berör perception, uppmärksamhet 

och kognitiva funktioner. Det vill säga områden där barn med 

koncentrationssvårigheter också ofta får problem (Ericsson 2005). 

Holle (1987) har en teori om hur barns sensomotoriska utveckling sker. Ett 

flertal av skolbarnen som misslyckas i koncentrationen har ofta en brist i den 

sensomotoriska utvecklingen. I den sensomotoriska utvecklingen ingår den 

neurologiska utvecklingen, reflexmönster och rörelsemönster. Från spädbarnet 

som utvecklar huvudbalansen till ettåringen som lär sig gå och det lite större 

barnet som utvecklar tumgreppet, är exempel på sensomotorisk utveckling. 

Blås- och tarmfunktionen och ät- och talutvecklingen hör också till den. För att 

stimulera barn i sin motoriska utveckling är det viktigt att de får öva en 

förmåga och automatisera den innan de går till nästa nivå. Till exempel skulle 

ett barn som inte kan hoppa på ett ben behöva ges utmaningar i att hoppa på 

två ben och andra övningar som tränar balans, exempelvis genom att gunga 

och rulla. När barnet sedan behärskar att hoppa på två ben och automatiserat 

den rörelsen, kan hon anta utmaningen att hoppa på ett ben. Detta är viktigt 

för att barnet inte ska känna sig misslyckat och mista motivationen. Teorin 

bygger också på att motorik och perception ligger nära varandra. I perception 

ingår våra sinnesorgan och förmågan att bearbeta olika stimuli, men också 

kroppsuppfattning, riktning och rumsuppfattning. Har barnet fått goda 

förutsättningar i den tidiga barndomen att utveckla sin motorik och perception 

har det lättare att klara av sitt skolarbete (Holle, 1987).  

Vygotskys syn på lärandet skiljer sig från Holles teori. Vygotsky pratar utifrån 

konstaterandet att barns mentala ålder och biologiska ålder inte alltid synkar 

varandra och hur detta påverkar inlärning: 

… the zone of proximal development. It is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem solving and 

the level of potential development as determined through problem 
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solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers 

(Vygotsky, 1978, s. 86). 

Detta är ett tydligt exempel på hur synen på idrottsämnet skiljer sig mellan 

lärare. Medan en del av lärarkåren håller sig till Holles teori om att gå tillbaka 

till tidigare förvärvade kunskaper då utvecklingen inte går framåt, för att 

automatisera dessa, så stödjer sig andra på Vygotskys teori om att barnen lär 

tillsammans i samspel. Medan Holle (1987) menar att barnet kan känna en 

rädsla i att misslyckas och inte vågar pröva övningen så blir Vygotskys 

argument att samspelet i gruppen utmanar och motiverar individen. 

På ett annat vis jämfört med Vygotsky och Holle fördjupar sig Hannaford 

(1995/1997) i kopplingen mellan motorik och inlärning. Hennes syn på 

inlärning bygger på att det är en process som pågår i hela kroppen.  Kroppen 

spelar en integrerad roll i alla intellektuella processer. Genom sinnena får 

hjärnan information om omgivningen och grundar grundläggande förståelser 

och föreställningar som fortsätter att utvecklas hela livet. När barnen växer, rör 

på sig och lär sig förbinds cellerna i nervsystemet i komplexa nervbanor. Dessa 

mönster utvecklas och omstruktureras hela livet. Inlärningen kommer först via 

sinnena, genom dem skapas nya erfarenheter och möjligheter om 

uppfattningar i omvärden. Hannaford menar att det är viktigt att barn får 

möjlighet till praktisk sensorisk inlärning (1995/1997). 

Våra rörelsemönster ställer in sinnesorganen för att ta emot information från 

omgivningen. Genom rörelser aktiveras nervsystemet och ny information och 

nya erfarenheter förnims i neurala nätverk. Rörelserna integrerar och utvecklar 

ny information och erfarenheter i våra neurala nätverk. Hannaford förklarar 

att neurala nätverket utvecklas i respons på livets erfarenheter. 

Muskelaktiviteter leder till ökade nervceller och nervförbindelser i hjärnan. 

Genom hjärngymnastik kan kroppen stimmulera denna utveckling. 

Hjärngymnastik bygger på korsrelaterade och finmotoriska rörelser. Exempel 

på korsrelaterade rörelser är att dra upp höger knä mot vänster armbåge. 

Finmotoriska rörelser är bland annat att klippa, rita och att leka fingerramsor. 

Dessa rörelser aktiverar muskler och balans av kroppens båda sidor 

(Hannaford, 1995/1997) 

Det finns flera varianter på arbetssätt som skulle kunna främja både motorik 

och koncentration. Mastery Climate är ett pedagogiskt tillvägagångssätt som 

kan användas i lärandesituationer och som styrs av barns motivation. I en 

undersökning som gjorts av Robinson m.fl., (2011) använde lärarna Mastery 

Climate i elva veckor som ett motoriskt program för barn. Barnen fick träning 

två gånger i veckan med olika stationer och varje station hade tre 

svårighetsgrader. Lärarna hade fått en utbildning i Mastery Climate och dess 

strategi som kretsar kring sex viktiga faktorer. Dessa kallas TARGET och står 

för kategorierna/faktorerna Task, Authority, Recognition, Grouping, 

Evaulation och Time. Grundtanken är att planera verksamheten utifrån 

motiverande uppgifter i ett lärandeklimat där barnen känner sig delaktiga, inte 

jämförs med varandra och där de har tid att utvecklas utifrån sina enskilda 
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behov. Aktiviteten skall även träna barnens samspel och lärarnas bedömning 

av eleverna skall röra elevens egen utveckling (Robinson m.fl., 2011). 

Robinson m.fl. (2011) anser att Mastery Climate är ett effektivt program som 

främjar positiva attityder, självuppfattning i rörlighet, sociala interaktioner, 

förmåga att lösa problem och senare i livet kan leda till högre deltagande i 

fysisk aktivitet. Trots vissa begränsningar i studien, som att inte ha någon 

kontrollgrupp och att personalens utbildningsbehov behöver utredas mer, 

menar Robinson m.fl. (2011) att Mastery Climate är ett effektivt program att 

jobba efter för att främja den motoriska utvecklingen. Resultatet tyder på att 

genom att utbilda förskollärare, så att de i sin tur kan utföra och genomföra 

rörelseprogram tillsammans med barnen, främjas barnens motorik.  

Motorik som social kontext 

Det finns även de som anser att miljön är av största betydelse när det gäller 

utveckling av motorisk kompetens och ett aktivt liv. Stodden m.fl. (2008) väger 

två undersökningar mot varandra där den ena behandlar barnets uppfattning 

av sitt kunnande som en aspekt som påverkar vid fysisk aktivitet, och den 

andra behandlar barnets uppfattning av sitt kunnande i relation till uppgiftens 

svårighet som en aspekt till fysisk aktivitet. Vidare dras slutsatsen att de båda 

egentligen behandlar frågan om barnets motoriska kompetens och hur den 

påverkar barnets inställning till fysisk aktivitet (Stodden m.fl., 2008). Jagtøien 

m.fl. (2000/2002) lägger stort fokus på den ekologiska psykologins teori och 

belyser hur stor betydelse miljön har för barnets utveckling. En miljö som 

utmanar och stimulerar barnet till fysisk aktivitet lägger också en grund för 

barnet att utveckla sina motoriska färdigheter eftersom den fysiska 

utvecklingen går hand i hand med den motoriska utvecklingen. Jagtøien m.fl. 

skriver: 

Motorik är därför ett resultat av samspel mellan kroppens olika delar, 

vilka gör rörelsen fysiologiskt möjlig, och påverkan från den miljö barnet 

växer upp i, (2000/2002, s. 60).  

Redan i inledningen av sin artikel argumenterar Smith (2011) för vikten av att 

se sambandet mellan motorisk utveckling och den sociala kontexten som 

förvärvandet av motoriska färdigheter sker i. Smith anser att en motorisk 

rörelses utförande och dess förvärv är kontextberoende och han kopplar detta 

till Bourdieus teori om situerat lärande och ”hands-on”-metodik (2011). 

Bourdieu (1994/1995) beskriver habitus som det som formar människor i den 

miljön de växer upp. Det är en känsla som sitter i ryggmärgen och påverkar 

individens sätt att vara, val av kläder, hur vi går och talar men också hur vi 

känner och tänker. Habitus är ett sätt att vara i en miljö som känns bekant och 

det formar individens personlighet. Det är viktigt att förstå att habitus är olika 

hos alla individer. För den ena kan en situation upplevas negativ på grund av 

habitus medan den andra inte reflekterar över känslan och den tredje 

upplever, utifrån sitt habitus, en positiv stämning (Bourdieu, 1994/1995). Ett 

barn med god utvecklad motorik tar för sig mer i aktiviterer eftersom det 
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känner sig rörelsestarkt och har god kontroll över sin kropp. Barnet har 

utvecklat habitus för sin rörelseförmåga som också kan påverka 

självförtroendet att utmana sig själv i svårare uppgifter. Ett barn med låg 

motorisk kompetens som känner att det inte behärskar aktiviteten riskerar att 

hellre stå över i rädsla för att göra fel eller att inte klara uppgiften. Smith 

argumenterar för att den lärande inte kan lära sig enbart en isolerad rörelse 

utan är beroende av kontexten som rörelsen ingår i. Det kan förklaras med 

jämförelsen att ett barn inte kan lära sig kaströrelsen om det inte har något att 

kasta iväg. Vidare bli det ett argument att rörelseinlärningen samverkar med 

perceptionen. Enligt Smith sker en samverkan mellan kontext och aktör i 

aktion. När ett rörelsemönster lärs in så påverkar perceptionen hur rörelsen 

leder vidare till ny rörelse: ”…a perception/action coupling occurs in all 

human movement, with perception arising throughout meaningful actions to 

guide further action.” (Smith 2011). 

Sammanfattningsvis pekar bakgrunden på ett antal faktorer som är avgörande 

för barns motoriska utveckling. Med det går studien in på syfte och metod. 
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 Syfte 
Utifrån problemformuleringen är syftet med rapporten att på ett explorativt 

sätt beskriva, analysera och diskutera lärares prioritering av fysisk aktivitet vid 

planering av förskoleklassens verksamhet. 
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 Metod 
En metod som inte fått särskilt stor uppmärksamhet inom det 

samhällsvetenskapliga forskningsområdet är dokumentationsforskningen 

(May, 1997/2001). Vad som avses med ett dokument är bland annat historiska 

dokument som lagrar och beskriver händelser för oss men lika väl så är 

dokument en spegling av verkligheten som var då dokumentet blev till. För 

forskare kan användningen av dokument vara ett sätt att stärka den uttalade 

upplevelsen av ett forskningsområde men det kan ur ett kritiskt perspektiv 

vara intressant att analysera dokumentet i sin enkelhet. En variant av 

dokumentsforskning bygger på att analysera tysta meningsstrukturer i 

massmediala dokument. Ett annat sätt att analysera dokument på är att i 

motsatts till positivistiskt perspektiv se dokumentet som en redogörelse för 

ramar och regler som styr kontexten som dokumentet skapats i (May, 

1997/2001). Utifrån denna redogörelse kan synen på scheman vara att de utgör 

en ritning över idén om verksamhetens upplägg, men också en spegling av 

skolorganisationen som verksamheten är en del av. 

Vid dokumentforskning kan man antingen använda sig av kvalitativ analys 

eller kvantitativ analys. I denna studie används kvantitativ analys vilket 

innebär att hitta gemensamma kategorier att jämföra mellan dokument för att 

se mönster i de olika dokumenten. Dock bör uppmärksammas att en 

kvantitativ analys enbart behandlar dokumentet som produkt och inte 

processen som lett fram till produkten. Dokumentsanalysen kan stärkas med 

en sekundär källa (Bryman, 2008/2011). 

Exempel på sekundär källa är enkät. En enkät bygger vanligtvis på 

frågeformulär som respondenten fyller i på egen hand (Bryman, 2008/2011). 

Frågorna är oftast slutna frågor med ett varierande antal svarsalternativ som 

respondentet får fundera kring. Dock används ofta enkät som kompletterande 

datainsamling vid en mindre studie för att stärka grundtanken för studien och 

för att få ett mer trovärdigt resultat. Vid sådana enkäter är det inte ovanligt att 

några få öppna frågor ställs i anslutning till huvudmetoden. Bryman ger 

exempel på fördelar med öppna frågor i enkätundersökning, bland annat:  

Frågorna leder inte respondenternas tankar i någon viss riktning, och 

därigenom kan man få reda på respondenternas kunskapsnivå och hur de 

tolkar en fråga. Man kan också få information om hur viktiga olika frågor 

är för respondenterna (2008/2011, s. 244). 

Fördelen med enkäter är både kostnads- och tidsbunden. Det är både billigt 

och tidseffektivt att administrera enkäter, men bortfallet blir oftast större än 

vid exempelvis en intervjustudie. 



  

 

12 

 

Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att samla in veckoscheman från förskoleklassverksamheter för en 

kvantitativ dokumentanalys och gjort en kortare kvalitativ enkätstudie med tre 

öppna frågor. 

Studien strävar efter att ge en explorativ bild av läget i förskoleklassen. Därför 

anser vi att en dokumentinsamling är av första prioritet för att få en tydlig bild 

av hur mycket tid som planeras för fysisk aktivitet. Vi är medvetna om att det 

förekommer verksamheter som inte styrs av scheman och därför blir det 

aktuellt att komplettera med en mindre enkätstudie där respondenterna får 

svara på tre öppna frågor om verksamheten, detta för att stärka validiteten i 

den kvantitativa dokumentanalysen. Bryman menar att en 

dokumentundersökning kan stärkas av en enkät för att resultatanalysen skall 

bli mer trovärdig (2008/2011). 

Urval och tillvägagångssätt 

Hartman (1998) beskriver klusterurval som aktuellt när man vill ge en bild av 

hur man tror att en företeelse ser ut över en större population: 

Ett kluster är en grupp i den totala populationen som man har skäl tro är 

representativ för hela populationen. Det är så att säga den totala 

populationen i miniatyr (s. 214). 

Även Bryman (2008/2011) ger exempel på fördelen med klusterurval där 

anledningen är att minska resor och spara in tid för forskarna. Vid klusterurval 

väljs en viss grupp ur populationen ut och utifrån denna grupp sker en 

begränsning genom regionsindelning och utifrån denna indelning väljs ett 

mindre antal grupper ut för att representera den större populationen i 

undersökningen. 

Urval 

För att få en bred bild av den svenska förskoleklassens verksamhet vore det 

optimalt att undersöka varje kommuns olika förskoleklassers scheman. Men ett 

sådant arbete blir allt för gediget och då blir klusterurvalet aktuellt. För att 

hålla oss inom tidsramen men ändå få en så trovärdig datainsamlingsgrund 

som möjligt utgår vi från klusterprincipen och delar in Sverige i län och 

kommuner. Vi väljer tre av dessa kommuner som får utgöra klusterfaktorn för 

vår undersökning. Kommunerna som ingår i studien är mellanstora till ytan 

och invånarantalet ligger mellan 18- och 24 000. I den första kommunen bor 

större delen av befolkningen i centralorten. I den andra kommunen bor cirka 

en tredjedel av invånarna i centralorten och resterande invånare bor utspritt 

över kommunytan. I den tredje kommunen bor ungefär hälften av invånarna i 

centralorten och resterande invånare bor i de omkringliggande småorterna 

som nästan är 20 till antalet. Denna kommun är störst till ytan av de tre 

utvalda. 
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Tillvägagångssätt 

Inför datainsamling skrevs ett utförligt men sakligt missivbrev 3  till 

respondenterna med information om studiens syfte och utförande. För att inte 

lägga för mycket tid på deltagandet så valde vi att låta enkätfrågorna vara 

frivilliga, med förhoppning att respondenterna skulle förstå att vi var mest 

intresserad av deras scheman. I enlighet med Brymans (2008/2011) tips om att 

minska bortfallet vid enkätstudier, skickade vi ut missivbrevet via post och 

inkluderat ett svarskuvert för att underlätta deltagandet. Brevutskicket följdes 

upp med ett telefonsamtal där deltagandet klargjordes och respondenterna 

hade möjlighet att avböja delaktighet, fråga om oklarheter och komma överens 

med oss om de ville svara på enkäten skriftligt eller muntligt via telefon.  

Tjugofem utskick lades på brevlådan. Av dessa fick vi tillbaka tolv svar. Av de 

som inte deltog avböjde tre, vid telefonkontakt, på grund av tidspress. På 

grund av bristfällig information från en av kommunernas hemsida visade det 

sig att ett brev skickats till en mellanstadieskola utan förskoleklassverksamhet. 

En respondent anmälde sig sjuk och kunde inte delta och åtta respondenter 

gav besked om att delta men skickade aldrig in svarsbrevet. 

Av de tolv svar som samlades in var det sju förskoleklasser som använde sig 

av scheman4. Övriga redovisade en grovplanering av de aktiviteter som var 

återkommande varje vecka. 

Utförande av datainsamling 

Insamling av data skedde, förutom tillbakaskickade brev, över telefon eller öga 

mot öga beroende på respondentens önskemål. Av de som valde att svara 

muntligt var det en som svarade via telefon och tre som valde att ta emot 

besök från oss. Vid ett samtal reflekterade vi över enkätfrågorna och funderade 

kring huruvida svaren var av värde för studien eller om frågorna gav svar som 

behandlade andra områden av förskoleklassverksamheten. Detta är en av 

nackdelarna med att ställa öppna frågor (Bryman, 2008/2011). 

Avvägande inför datainsamling och etiska principer 

Vid en samhällsvetenskapling undersökning är det inte ovanligt att 

privatpersoner deltar med delgivandet av uppfattningar eller som rena 

studieobjekt. Vid den typen av förhållande krävs det från forskargruppen att 

ta hänsyn till individens integritet. Detta tar vetenskapsrådet upp och 

beskriver genom fyra etiska krav som forskare skall hålla sig till (Björkdahl 

Ordell, 2007).  Studerandet av individer tar mycket tid från både forskare och 

respondent vilket var en tanke som vägdes in inför denna studie. För att 

skydda respondenternas integritet gjordes valet att använda 

dokumentsinsamling som metod med ett erbjudande om valfritt deltagande i 

enkätundersökning. Allt deltagande var frivilligt. Detta bidrog till att 

samtyckeskravet uppfylldes. 

                                                           
3
 Bilaga 1 

4
 Bilaga 3 
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För att informationskravet skulle uppfyllas så blev respondenterna väl 

informerade om studiens syfte, respondentens roll och hur det insamlade 

materialet skulle användas. De blev även informerade om det faktum att ingen 

deltagare skall kunna kopplas till studien i efterhand, detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet och materialet som samlades in endast skulle användas 

som grund för vår studie och inte spridas ut till obehöriga, detta i enlighet med 

nyttjandekravet.  

Analys och tolkning 

Vid en kvantitativ analys av dokument är kodning viktigt. Vid kodning skall 

man hålla sig till tre principer enligt Bryman: 

1. De kategorier som generaras får inte överlappa varandra. Om så är fallet 

kan de siffror som de tilldelas inte beskriva åtskilda kategorier.  

2. Listan av kategorier ska vara fullständig eller heltäckande, det vill säga 

täcka alla möjliga fall. Om så inte är fallet kan delar av materialet inte 

kodas korrekt. Detta är anledningen till att svaren på en öppen fråga 

ofta innefattar en kategori ”annat”. 

3. Reglerna ska vara tydliga när det gäller hur koderna ska tillämpas; det 

gör att den person som utför kodningen får instruktioner om vilka typer 

av svar som ska innefattas i en viss kod. Den typen av regler ska 

säkerställa att de som utför kodningen är konsekventa när det gäller hur 

de hänför olika typer av material till kategorierna. Uttrycket 

”kodningsram” används ofta för att beskriva dels den kodförtäckning 

som tillämpas på ostrukturerade data, dels reglerna för hur de ska 

tillämpas. När det handlar om innehållsanalys och strukturerade 

observationer föredrar man ofta termen ”kodningsmanual” för att 

beskriva kodförteckningen för respektive item och de regler som ska 

användas (Bryman 2008/2011, s. 242). 

För att få en överblick över verksamheternas olika fysiska aktiviteter 

bearbetades data för att kunna utveckla en tillförlitlig kodningsmanual för 

analys av den kvantitativa delen av undersökningen. Därefter utfördes 

ytterligare bearbetning av enkäterna. 

Kvantitativ kodningsmanual för scheman 

Koderna i kodningsmanualen är tagna ur det som skulle kunna tolkas som 

fysiska aktiviteter. Utifrån de scheman5 som samlats in har de aktiviteter som 

beskrivits med termer som skulle kunna kopplas till aktiviteter med motoriskt 

fokus fått utgöra koder. Gränsen av kodade aktiviteter har gått vid de 

aktiviteter vars erbjudande fokuserar på grundläggande motorisk 

kompetensutveckling. De aktiviteter som inte beskrivits i termer av detta har 

inte varit aktuella att koda. Koderna har delats upp i två kategorier där den 

ena fokuserar på pedagogiskt planerade aktiviteter (M) och den andra 

                                                           
5
 Bilaga 3. 
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fokuserar på aktiviteter som sker utanför pedagogiskt planerad verksamhet 

(U), men som ändå sker inom verksamhetens ramar. 

Tabell 1. Kodbetäckningar av motoriskt stimulerande aktiviteter med, (M), 

och utan, (U), pedagogisk förankring 

M/U Aktivitet Kod 

M Rörelse 1 

M Idrott 2 

M Röris6 3 

M Promenad 4 

M Skogsvistelse 5 

M Utedag 6 

M Massage 7 

M MUISK7 8 

M Sång och rörelselekar 9 

M Avslappning 10 

U Rast 11 

U Fri lek 12 

U Utevistelse 13 

U Utelek 14 

Koderna har använts i olika kodningsscheman för att ge en bra bild av 

verksamheternas likheter och olikheter. Utifrån kodningsschemana har en 

kvantitativ analys gjorts som stärkts med analysen av den korta enkäten. I 

kodningsschemat ställs kategorier mot tiden som aktiviteterna planerats för 

under hela veckan. Till exempel så räknas alla raster under veckan ihop och 

presenteras i antal minuter.  

Kvalitativ enkätanalys 

Vi har gett de medverkande förskoleklasserna nummer från 1 till 12 i analysen. 

I analysen av enkätdelen i studien har enkätsvaren kategoriserats efter 

återkommande ämnen. De har använts i syfte att stärka tabellernas 

redovisning av resultat, i form av citat ur enkätsvaren. Tolkning av dessa har 

skrivits ut under respektive citat i framskrivningen av resultatet.  

 

 

                                                           
6
 Friskis och Svettis rörelseprogam för barn. 

7
   MUISK är ett musikterapiprogram som erbjuds alla förskoleklasser i en av kommunerna. 

Programmet främjar läshastighet genom att träna olika korrdinationsrörelser som korsar 
mittlinjen. Barnen deltar i tio pass och där efter kartläggs varje barn för att de som visar sig ha 
problem skall kunna ges den extra träning som de behöver. http://www.fmt-
metoden.se/fmtsite/index.html  

http://www.fmt-metoden.se/fmtsite/index.html
http://www.fmt-metoden.se/fmtsite/index.html


  

 

16 

 

 Resultat  
Det insamlade schemamaterialet och enkätstudien har vi analyserat och 

presenterar nedan. Vi tar upp det som vi anser mest relevant för studien under 

tre rubriker som i sin tur presenterar ett antal kategorier var. 

Lärarnas syn på motorik 

Utifrån det insamlade materialet har vi fått flera olika perspektiv beskrivna för 

oss gällande den motoriska utvecklingen och dess betydelse för 

förskoleklassverksamheten. Vi har analyserat dessa i de två kategorier som var 

mest framträdande. 

Var sker motorik 

I enkäten bad vi respondenterna att besvara frågan om vilka aktiviteter som de 

ansåg var motoriskt stimulerande. Aktiviteterna som de ansåg vara motoriskt 

stimulerande var bland annat idrott, utevistelse, skogsvistelse, Röris, 

rörelselekar, MUISK, fri lek. I dessa aktiviteter ansåg lärarna att barnen 

stimulerades motoriskt. Jämfört med schemaanalysen kunde vi konstatera att 

all motoriskt stimulerad verksamhet inte var inplanerad i veckan. Bland andra 

skriver förskoleklass 10 i enkätsvaret att: 

Överhuvudtaget all rörelse som barnen gör är motoriskt stimulerande. 

Det viktiga är att vi är medveten om att vi måste ge dem det utrymmet 

(Förskoleklass 10). 

Dock finns det inte utskrivet i deras schema något pass som fokuserar på 

motorisk utvecklande aktivitet. 

Vad betonar lärarna vid tal om motorik 

Resultatet visar att den övergripande åsikten om motorik var att det var 

viktigt. Dock så beskrevs fördelarna på olika sätt. Medan några betonade 

vikten av att träna en specifik kompetens som exempelvis balans så var det 

andra som tyckte att motorik var viktigt för barnets kroppsuppfattning och 

självkänsla.  

Motorisk träning främjar välbefinnandet, ger en god kroppsuppfattning 

(jaget) och bör stimuleras på ett aktivt sätt (Förskoleklass 11). 

Barnen bör ha och ska ha möjlighet att få känna rörelseglädje i dagens 

aktiviteter (Förskoleklass 1). 

Tabell 3 visar en bild av hur variationen mellan förskoleklassers planering av 

fysiska aktiviteter kan se ut8. 

  

                                                           
8
 För total jämförels, se fallbeskrivningar i bilaga 3 
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Tabell 3. Skillnader mellan förskoleklassers planerade motoriskt stimulerande 

aktiviteter, med (M) och utan (U) pedagogisk förankring 

Förskoleklass 4 Förskoleklass 6 Förskoleklass 11 

Tid M U Tid M U Tid M U 

30 min 7, 10  60 min 1, 2, 8 11, 

13 

60 min 2  

40 min  14    Obestämd tid 6, 

5, 

4 

12 

70 min 2, 8        

90 min 5        

200 min  12       

260 min  11       

 

I tabell 3 kan läsas fram att scheman för olika förskoleklasser varierar otroligt 

mycket. Till exempel har förskoleklass 4 inplanerad tid för både massage, 

avslappning, idrott, MUISK, skogsvistelse, utelek, fri lek och rast. Skillnaden 

blir tydlig vid jämförelse med förskoleklass 11 som inte utgått från något 

schema utan bara gett en skriftlig redogörelse för veckans grovplanering. Det 

enda pass som hade en tidsavgränsning var idrott medan utedag, 

skogsvistelse, promenad och fri lek skedde på obestämd tid. Som kontrast kan 

konstateras att förskoleklass sex styrde verksamheten efter något som kan 

tolkas som rättvis tidsfördelning där alla aktiviteter fått 60 minuter var att 

distribuera. 

Resultatets tolkning blir att synen på motorik varierar från lärare till lärare. De 

lärare som kan tänkas ha fördjupat sig i ämnet argumenterade i termer av 

motoriska färdigheter som aspekt för inlärning. Det var flera som ansåg att 

koordinationsövningar var viktiga för inlärningen. Detta för att det 

stimulerade korsandet av kroppens mittlinjer och utmanade hjärnan. 

Koordinationsrörelser är mycket viktiga, därför att det stimulerar all 

inlärning (Förskoleklass 10) 

Utifrån denna kategoris resultat görs tolkningen att det finns en genomgående 

kunskap om att barn behöver stimuleras till motorisk aktivitet och att det har 

betydelse för barnens utveckling och lärande i andra situationer. Dock visar 

resultatet en brist i att tiden för motoriskt stimulerande aktiviteter varierar 

väldigt mycket förskoleklasserna emellan. 

 

Utgångspunkt i planering 

Utifrån enkätsvaren gav resultatet en tydlig bild av hur olika 

utgångspunkterna för planeringen ser ut i förskoleklassen. Här var det tre 

kategorier som framträdde mest. 
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Läroplan 

Förskoleklassen har ingen egen läroplan att hålla sig till och materialet gav 

flera exempel på hur olika lärarna kan tolka sitt uppdrag. Några 

förskoleklasser höll sig till grundskolans läroplan med treans mål som 

riktlinjer. 

Idrotten har vi tillsammans med ettan. Vi tittar på läroplanens mål för 

trean. Lägger sen idrotten på en nivå som ska passa sex- till sjuåringarna 

(Förskoleklass 1). 

Det var en förskoleklass som utgått från nians mål och tagit ut det som de 

ansåg passade deras verksamhet bäst. Det var även en förskoleklass som 

använde sig av förskolepedagogiken och ansåg att det var viktigt att inspirera 

den framtida klassläraren med detta arbetssätt. 

Vi har inte så mycket skolarbete alls. Det är inte våran stil. Vi lutar oss 

mer på förskolepedagogiken. Det blir ett stort hopp men därför 

samarbetar vi med ettan för att smitta av våran pedagogik (Förskoleklass 

12). 

Utifrån denna analysdel görs tolknigen att förskoleklassens dilemma är att de 

inte har några tydliga direktiv att förhålla sig till.  

Tema 

Ett återkommande svar ur enkäterna under frågan om förskoleklassens fokus 

eller tema är ”Jaget”. Fyra hade detta som huvudteman och flera förskollärare 

betonade att det viktigaste fokus i förskoleklassen är att stärka gruppen och 

arbeta med att barnen skall få en förståelse för sin roll i samhället. 

En socialt kompetent grupp med sociala kompetenta individer är en 

fantastisk förutsättning för inlärning oavsett nivå (Förskoleklass 11). 

Ett annat återkommande tema var natur: fyra stycken. Samhället, världen och 

hållbarutveckling: två stycken. En av lärarna uttryckte också att hållbar 

utveckling både kunde beröra natur och miljö men också hur vi är mot 

varandra och hur man tar hand om sin kropp. En del förskoleklasser arbetade 

med flera teman samtidigt medan andra berättade om de som fokuserades just 

nu och vad som skulle vara framtida teman under höstterminen. 

Resultatet visar även att det fanns förskolor som inte jobbade med temaarbeten 

utan istället hade ett övergripande fokus på vad verksamheten skulle erbjuda 

och innebära. 

Inget speciellt tema. Gruppen är fokus. Fokus på bron mellan förskolan 

och skolan. Huvuduppdraget är att få ihop gruppen. De kommer från 

olika ställen innan och behöver hjälp med att skapa en bra grupp 

(Förskoleklass 9). 
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Resultatet visar på en förskoleklassidé om ett förberedande år där klassen blir 

en välarbetad grupp där trygghet och trivsel finns. Det blir också tydligt 

genom resultatet att individen är i fokus och att förskoleklassen skall hjälpa till 

att stärka personlighet och självförtroende så att de blivande skoleleverna 

känner en trygghet i sig själva. 

Prioritering 

Resultatet visar en blandning av många olika prioriteringsområden men några 

mer återkommande är bland andra leken, både i pedagogiska aktiviteter och i 

det som kallas för fri lek.  

Det är viktigt att inte planera in för mycket ”jobb”. Leken är fortfarande 

viktig (Förskoleklass 6). 

Ett annat prioriteringsområde är rörelsen och att i varje aktivitet stimulera till 

rörelseglädje. Flera lärare såg fördelar med att ha utelek på schemat och 

menade att barnen då både lekte bättre och rörde på sig mer. 

Alla utomhusaktiviteter är viktiga och stimulerar barns motoriska 

utveckling (Förskoleklass 4). 

Resultatet visar också hur skolan påverkar förskoleklassverksamheten i olika 

grad. Då några förskoleklasser betonade vikten av att låta barnen leka mer än 

att jobba med kognitiva ämnen så var det andra som tyckte att läs-, skriv- och 

matematikaktiviteter var viktigare att prioritera. 

Kognitiva ämnen är mer prioriterade men får inte mer tid (Förskoleklass 

7). 

Prioriteringar kan ibland påverkas av intressen och ett exempel var en lärare 

som beskrev ett lyckat samarbete mellan personalen på skolan, där de som var 

intresserade av idrott höll i de lektionerna och att den ordinarie läraren täckte 

upp för dessa. 

Det är bra om nån som gillar idrott får göra det. Hon brukar ha mycket 

hinderbanor och balansgång. En del [lärare] tycker att det är jobbigt med 

idrott, när man blir äldre. Det blir så stojigt och man måste säga till 

(Förskoleklass 3). 

Två av det tolv medverkande förskoleklasserna hade även samarbete med 

skolans förstaklass i idrotten.  

Tid för motorik 

Schemaanalysens resultat har här delats upp i de inplanerade aktiviter vars 

frekvens var som högst och i studiens syfte mest intressant. Resultatet av 

schemaanalysen jämförs här med enkätssvar från lärarna. 
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Idrott 

I enlighet med studiens syfte är idrott på schemat en intressant aspekt att 

studera. Schemaanalysen (se tabell 2) redovisar att nio av tolv förskoleklasser 

aktivt planerat in idrott i verksamheten. Den visar också på en variation när 

det gäller hur mycket tid som läggs på idrott. Som mest hade man vigt en hel 

förmiddag åt idrott och som minst gavs eleverna undervisning i idrott 60 

minuter på en vecka. Av de tre som inte hade idrott på schemat var det två 

som redovisade någon annan form av rörelseaktivitet i veckan medan en inte 

redovisade någon aktivitet med fokus på rörelse alls. 

Tabell 2. Planerad tid för idrott (2) 

Tid Antal klasser 

60 minuter 6 

70 minuter 1 

75 minuter 1 

Obestämd tid 1 

Enkätundersökningen resulterade i en bild av idrotten som något positivt även 

om den inte var inplanerad på schemat. Fördelarna som betonades var 

koordinationsförmågan som bidrog till ökad inlärning och motoriska 

färdigheter som var viktigt för att barnen skulle klara av att sitta stilla i skolan 

framöver. 

Det är viktigt att alltid dokumentera gymnastikplaneringen till exempel 

vad som tränas. Så man får syn på vad man behöver träna mer på //...// 

motoriskt träning främjar välbefinnandet och ger en god 

kroppsuppfattning och bör stimuleras på ett aktivt sätt (Förskoleklass 11). 

Skogsvistelse 

Något som flera förskolor schemalagt var skogsvistelse. Något huvudsakligt 

syfte för skogsaktiviteten redogjordes det inte för, varken i 

schemadokumenten eller i enkäten. Men flera betonade fördelarna med 

skogsvistelsen i termer av motoriskt stimulerande, motoriskt utvecklande, 

lekstimulerande och ökad rörelseglädje. 

Skogsutflykterna är också en naturlig och lättillgänglig aktivitet som alla 

gillar (Förskoleklass 5). 

Tid för skogsvistelse varierade också (se tabell 4). Den mesta schemalagda 

tiden för skogsvistelse var hela 90 minuter i veckan. Den minsta tiden 

schemalagd skogsvistelse var 60 minuter i veckan. Värt att observera var att 

fem förskoleklasser hade inplanerad skogsvistelse, dock utan tidangivelser. 

  



  

 

21 

 

Tabell 4. Planerad tid för skogsvistelse 

(5) 

Tid Antal klasser 

60 minuter 1 

90 minuter 1 

Obestämd tid 5 

MUISK 

Av de tolv förskoleklasserna som deltog i studien var det sju förskoleklasser 

som hade MUISK inplanerat på schemat. Alla sju nämnde detta som en 

motoriskt stimulerande aktivitet som främjade inlärningen hos barnen. 

Fri lek 

Fri lek förkommer i de flesta förskoleklassernas vardag och oftast en stund per 

dag. Som tabell 5 visar har fyra av tolv förskoleklasser angett att fri lek 

förekom i verksamheten men angav inga tidsuppgifter. Tre har gett 

tidsuppgifter där tiden varierade mellan 120-270 minuter i veckan.  

Tabell 5. Planerad tid för fri lek (12) 

Tid Antal klasser 

120 minuter 1 

200 minuter 1 

270 minuter 1 

Obestämd tid 4 

 

I enkäten betonade fler att leken var viktig för barnen i 

förskoleklassverksamheten. De gav exempel på flera fördelar med den fria 

leken, bland annat som socialt utvecklande och motoriskt utvecklande. 

Viktigt att få med alla barn i gruppen. Skapa trygghet och glädje i 

gruppen. Vi planerar för extra tid för lek i början [av terminen] 

(Förskoleklass 3).  

Den ”fria leken” är viktig. Jag tycker också att fysisk aktivitet är viktig. All 

form av rörelse stimulerar motoriken, balans, koordination mm 

(Förskoleklass 8). 

Totalt sett blir tolkningen av resultatet att förskoleklassen är en verksamhet 

där leken är i fokus samtidigt som motorisk träning och kognitiv utveckling 

konkurrerar om tid i verksamheten. 

Sammanfattningsvis bör poängteras att scheman i förskoleklassen oftast 

används som en grovplanering och att tidsangivelserna inte alltid är fasta. Till 

exempel så skall alla barn i den ena kommunen, enligt en av lärarna (Personlig 

kommunikation 2013-10-04), erbjudas lika mycket MUISK-tid men i 

schemaanalysen kunde vi konstatera att det var planerat för denna aktivitet i 
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olika utsträckning. Vi kan då varken dra slutsatsen om de fick olika mycket tid, 

eller om aktiviteten var planerad samtidigt som andra aktiviteter. 
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 Diskussion 
Metoddiskussion 

En dokumentanalys är beroende av att det man undersöker finns i 

dokumentform (May, 1997/2001). Metoden som studien grundade sig på var 

att samla in scheman från förskoleklasser, men det fanns verksamheter som 

inte arbetade med den typen av planering vilket gjorde att empirin blev 

väldigt tunn. När metoden kompletterades med öppna enkätfrågor fick vi en 

bra bild av vad som prioriterades i verksamheten men det styrde även in 

studien på ett annat analysresultat. Om fokus hade legat kvar på enbart 

schemaanalys hade förmodligen kritiken mer riktats mot de arbetslag eller 

lärare som legat bakom dokumentet men nu blev det större fokus på 

förskoleklassens roll i skolorganisationen och hur klämd förskoleklasslärarna 

dock är i en verksamhet som ingen riktigt tar ansvar för. 

Bryman (2008/2011) tar även upp problemet med hur olika analysen av ett 

material kan bli beroende av hur många gånger det läses igenom. Ju fler 

gånger det läses desto fler kategorier och djupgående resonemang kan göras 

och vi upplevde att om mer tid funnits så kanske resultatet skulle ha blivit mer 

utförligt och djupgående. 

Vi vill även uppmärksamma kritik mot de enkätfrågor som gjordes och hur 

ord har fått betydelse för olika svar. Bland annat reflekterade vi över frågan: 

Vilka aktiviteter anser ni som motoriskt stimulerande? Vi funderade om 

utfallet hade blivit annorlunda om vi bytt ut ordet stimulerande mot ordet 

utvecklande. 

Resultatdiskussion 

Studien syftar till att ta reda på hur dagens förskoleklassverksamhet förhåller 

sig till motorik och dess fördelar och funktioner i samband med barns 

utveckling. Diskussionen är uppdelad i tre rubriker som var för sig diskuterar 

de mest framträdande delarna i resultatet.  

Rörelse för självförtroende 

Lärarnas huvudsakliga uppfattning om motorik var att det främjade barnens 

utveckling och var en viktig del i verksamheten. Många aktiviteter i 

förskoleklassverksamheten beskrevs av lärarna som motoriskt stimulerande 

och resultatet visade på att flera ansåg att motoriska färdigheter stärkte 

välbefinnandet och därmed också påverkade självförtroendet positivt. Detta 

går att koppla till Stodden m.fl. (2008) vars studieresultat visar på att 

grundläggande motoriska färdigheter är avgörande för barns utveckling av 

självförtroende. Något som Stodden m.fl. tog upp var faktumet att många 

missförstod hur processen av motoriska färdigheter utvecklas. Missförståndet 

ligger i att flera tror att motoriska färdigheter utvecklas naturligt utan någon 

som helst påverkan av utomstående faktorer men Stodden m.fl. menar att så 
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inte är fallet. Resultatet visar inte på en uppfattning om att idrott isolerat är 

den enda aktivitet som stimulerar motorisk utveckling. Snarare tolkar vi att en 

ämnesintegration är standard och att lärarna ser detta som en bredare bas som 

ger barnen en större möjlighet att utvecklas fysiskt. Detta kan sättas i relation 

till Stodden m.fl. (2008) åsikt om den motoriska utveckling som är tagen för 

givet och även Ericssons (2003) kritik mot lärares utbildning. Ericsson ansåg att 

det krävs välutbildad personal för att uppmärksamma motoriska brister hos 

barn för att så tidigt som möjligt träna barnen för att de skall få största 

möjlighet till att de grundläggande motoriska kompetenserna utvecklas väl. En 

lärare betonade vikten av att dokumentera all idrottsplanering för att på så vis 

hålla sig uppdaterade om barnens kompetenser och eventuella träningsbehov. 

Samtidigt fanns det lärare som ansåg att alla aktiviteter var motoriskt 

stimulerande. Kritiken skulle då kunna vara att utbildningen hos 

förskoleklasslärare är allt för varierande och att det kan påverka hur olika 

lärare ser på motorik. Detta borde i sin tur vara en faktor som kan styra 

framskrivandet av en läroplan för förskoleklassen. 

Motorik för koncentration 

Trots att resultatet ger en bild av att det mesta som görs i förskoleklassen kan 

vara stimulerande vill vi ändå ifrågasätt tiden som planeras för aktiviteter som 

har fokus på fysisk aktivitet och motorik. Hur kommer det sig att inte alla 

förskoleklasser har idrott på schemat eller över huvud taget har någon idrott 

inplanerad i verksamheten? Vad är det som gör att en förskoleklass kan ha 

över 70 minuter idrott i veckan medan andra enbart ger 60 minuter och då 

inkluderat ombyte och duschtid i detta. Utifrån enkätanalysen får vi en känsla 

av att förskoleklasslärarna måste hävda sig genom att få in så många olika 

aktiviteter och ämnen i sin verksamhet för att på något vis visa inför 

skolorganisationen att de är viktiga. Detta på grund av att förskoleklassen inte 

har någon läroplan att förhålla sig till men ändå vill visa sin betydelse i 

skolverksamheten. En av lärarna beskrev det som att de kognitiva ämnena var 

mest prioriterade men att de inte fick mer tid medan en annan lärare svarade 

att det var viktigt att hålla fast vid förskolepedagogiken för att smitta av den 

på skolans verksamhet. Frågan att diskutera kan då bli vad som är viktigast att 

prioritera i förskoleklassen. Holle (1987) påstår att barn vars koncentration är 

bristfällig sällan har problem med just detta utan att det som påverkar 

koncentrationsförmågan är brister i den sensomotoriska utvecklingen. Även 

Hannaford (1995/1997) betonar vikten av att lära med hela kroppen för att 

befästa kunskaper. Detta kan även stärkas med Jagtøien m.fl. (2002) 

beskrivning av sexåringen, som en individ med samma problem som en 

pubertal tonåring, som plötsligt tappat bort sin kroppsuppfattning på grund 

av den explosionsartade tillväxtfasen. Vår uppfattning är att de 

grundläggande motoriska kompetenserna är avgörande för inlärning och att 

det för barnens skull borde läggas större fokus på aktiviter som stimulerar till 

motorisk utveckling. För att detta skall kunna ge genomslag i 

förskoleklassverksamheten borde en läroplan med fokus på barnets motoriska 

utveckling som grund för inlärning utvecklas inom en snar framtid. Att lärarna 

gör olika kan de inte klandras för eftersom det inte finns några restriktioner 
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eller mål och det därför är enbart den enskilde lärarens tolkning som avgör hur 

verksamheten ska se ut. Ansvaret borde kunna läggas på skolledare som skulle 

kunna vara mer observanta och delaktiga i att utveckla denna skolform för att 

barnen i förskoleklassen skall få de bästa förutsättningar till utveckling, både 

motoriskt och kognitivt, i bron mellan förskola och skola. 

Motorik som social kontext 

Morgan och Hansens (2008) resultat om hur lärarnas inställning till 

idrottsämnet påverkade prioritering av idrott speglas i denna studies resultat. 

Detta är ett intressant faktum och vi resonerar kring det genom att försvara 

lärarna. Att som lärare utmana sig själv i ett ämne som känns jobbigt och 

kanske till och med skrämmande är svårt. I värsta fall helt otänkbart för vissa. 

Om ämnet idrott upplevs som jobbigt blir det ett ont måste som i sin tur 

placeras i schemat på den tid som finns kvar efter att de övriga ämnena 

planerats in. Copeland m.fl. (2011) beskrev samma problematik om hur 

förskollärares intressen påverkade barnens utevistelse, både tidsmässigt och 

aktivitetsmässigt. Vi drar parallellen till de lärare som hellre valde att ta med 

barnen till skogen istället för att genomföra ett idrottspass i skolans gympasal. 

Det valet behöver inte vara fel men det kräver både engagemang och 

uppmärksamhet från lärarna då de måste se till att utmana barnen i de 

motoriska övningar som de kan gå miste om och även uppmärksamma de 

barn som inte tar för sig i fysisk aktivitet eller på något vis undviker vissa 

utmaningar. 

Båda studierna kopplade lärarnas engagemang i idrott till hur väl motiverade 

barnen var till fysisk aktivitet. Lärare som gillar idrott erbjuder fler variationer 

i gympasalen eller idrottsarenorna än lärare som känner sig osäkra. Detta syns 

även i denna studies resultat då förskoleklass tre betonade fördelen med att 

personer som gillar idrott får hålla i idrotten så att det blir en stimulerande och 

positiv upplevelse för barnen. Även Faucette och Patterson (1989) tog upp det 

faktum att osäkra lärare sällan lägger ner mycket arbete i idrottsplaneringen 

utan går på säkra kort som exempelvis välkända lekar. Vi drar slutsatsen att en 

osäker lärare sällan motiverar barn till att vara fysiskt aktiva och tvärtom. De 

förskoleklasser som erbjuder flera tillfällen till motorisk stimulans skapar en 

positiv attityd till rörelse och lägger en bra grund för rörelseglädje. Detta borde 

i sin tur uppmärksammas av skolledning och skolledare så att det hålls en 

öppen kommunikation med lärarna för att de skall ges chans till bra och 

individuell fortbildning på de områden som de känner sig osäkra på, istället 

för i ämnen som de redan har fördjupat sig inom. 

Vi vill påstå att lärarens roll är avgörande för hur motoriska kompetenser 

upplevs i den sociala kontexten. En medveten lärare planerar både miljö och 

aktiviteter för att stimulera barnen utifrån deras behov. I resultatet kan man se 

hur olika aktiva lärarna var med att stimulerar till rörelseglädje och motorisk 

utveckling. Jagtøien m.fl. (2000/2002) beskrev vikten av miljön i barnens 

utveckling av både kognitiva och motoriska komptenser och därför blir det 
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aktuellt att diskutera lärarnas kompetens och engagemang som en 

miljöpåverkan i verksamheten.  

Avslutande kommentar 

Tillslut återgår vi till vår frågeställning Hur väl integrerad är motoriska aktiviteter 

i förskoleklassens verksamhet? och diskuterar om vi fått svar på denna. Vår 

slutsats är att det i förskoleklassverksamheten finns en känsla av att motorik är 

viktigt och aktuellt för barnens utveckling. Vi kan även se att motoriska 

aktiviteter integreras mer eller mindre i verksamheterna. Det vi också lade 

märke till var hur tydligt lärarens intresse lyste igenom i planeringen av 

verksamheten. Till detta kan läggas det faktum att någon separat läroplan för 

förskoleklassen inte finns och att detta ger lärarna i viss mån för mycket frihet i 

planeringen av verksamheten.  

Utifrån resultatet vill vi påstå att motoriska aktiviteter är väl integrerade i 

förskoleklassens verksamhet. Dock bör uppmärksammas att det kan variera 

mellan olika förskoleklasser hur mycket denna integrering medvetet planeras 

in i verksamheten. Vi fick uppfattningen att det finns olika sätt att se på de 

motoriska aktiviteterna och att det inte alltid är självklart att det reflekterats 

kring dem utifrån utvecklingsteorier eller det framtida lärandet. 

Vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara av intresse att fördjupa sig både i 

förskoleklasslärares möjligheter till vidareutbildning och i hur pass stort 

utrymme förskolepedagogiken får i förskoleklassverksamheten och i 

skolverksamheten. Vi vill också slå ett slag för mer forskning just i 

förskoleklasser eftersom det vara något som vi upplevde som bristfälligt i vår 

litteraturinhämtningsfas. Fler intressanta faktorer skulle kunna vara att 

jämföra förskoleklasser i storstäder med samma utgångspunkt som denna 

studie, då det i denna studie inte innehöll någon större stad. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

Vi heter Knapp Kajsa Eriksson & Anna Viklander och går sista termin av 

lärarutbildningen på Mittuniversitetet i Härnösand. I utbildningen ingår en 15 

högskolepoängs-uppsats där vi skall skriva om aktuella ämnen inom 

pedagogik. Vi är båda intresserade av fysisk aktivitet och har valt att 

undersöka frekvensen av fysisk aktivitet i förskoleklassens verksamhet. 

Nu ber vi om er hjälp. Vi vill ta del av ert veckoschema och har även ett 

mindre antal frågor som vi vill att ni svarar på (se bilaga). 

Vi kommer att ringa upp er under vecka 38 för att höra oss för om ni vill 

medverka. Om ni medverkar vill vi att ni skickar oss ert schema senast fredag 

27/9 vecka 39. Om ni inte styrs av veckoplanering uppskattar vi om ni på något 

vis redogör för hur en ”vanlig” vecka ser ut för er verksamhet. 

När det gäller frågorna så kan de antingen skickas skriftligt tillsammans med 

schemat. Vi kan även ta emot svar på frågorna via telefon under vecka 40. 

Detta kommer vi överens om vid kontakten vecka 38. 

Inskickandet kan antingen ske via post eller via mail (se kontaktuppgifter 

längst upp). 

Etiska principer 

Vi följer vetenskapsrådets etiska principer och de krav som ställs på en 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (finns i detalj på 

Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se ). 

Informationskravet 

Vårt syfte att på ett explorativt sätt undersöka lärares prioritering av fysisk 

aktivitet vid planering av förskoleklassens verksamhet. 

Samtyckeskravet 

Ni bestämmer själva om ni vill delta. 

Konfidentialitetskravet 

I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter om vilka som deltagit i 

undersökningen framgå. 

Nyttjandekravet 

Det material som vi samlar in från er kommer inte att publiceras i sin helhet i 

den färdiga uppsatsen utan enbart framställas i kortare citat. Den färdiga 

uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA under vårterminen 2014. 

Vi hoppas att vår studie kan vara till nytta för förskoleklassens framtid och i 

diskussionen om dess skolform. Därför hoppas vi att ni är villiga att ställa upp 

för att ge vår studie så stor trovärdighet som möjligt. 

Tack på förhand! 

Kajsa och Anna 



  

 

 

 Bilaga 2: Enkätfrågor 
Kompletterande frågor till ert schema 

1. Redogör för vilket fokus eller tema som ni valt att arbeta med under 

höstterminen. 

2. Vad anser ni är viktigt att prioritera i förskoleklassens 

veckoplanering? 

3. Vilka aktiviteter anser ni som motoriskt stimulerande? 
  



  

 

 

 Bilaga 3: Fallbeskrivningar 

Förskoleklass 1 

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      08.00 

    
Idrott F-

1 

Rörelse: olika 
aktiviteter 

  

08.20 

08.40 

  09.00 

09.20 Rast 

09.40 Rörelse: 
Att korsa 
kroppens 
mittlinje         

10.00 

10.20 

10.40 

Lunch 11.00 

11.20 

Rast 11.40 

12.00 

      
Rörelse 
+ Lekar 

Tema Höst: 
Utflykter till 

Skogen 

12.20 

12.40 

13.00 
      

Svar: 

1. Idrott har vi tillsammans med ettan. Vi tittar på läroplanens mål för 

trean. Lägger sen idrotten på en nivå som skall passa sex- till 

sjuåringarna. Barnen skall prova på och känna rörelseglädje i de 

grovmotoriska grundformerna. De skall få delta i redskapsövningar i 

både inomhus och utomhusmiljö. Delta i lekar och rörelse i vatten. 

2. Barnen bör ha och ska ha möjlighet att få känna rörelseglädje i dagens 

aktiviteter. Försöker få det inkluderat i annan undervisning. Använder 

rörelsekort och försöker fånga de korta stunderna i vardagen till 

rörelse. 

3. Rörelse. Träna att korsa kroppens mittlinje. Musik och rörelsesånger. 

Idrott. Röris. Skogspromenad. Rörelseaktiviteter t.ex. lekar. Utöver 

dessa schemalagda även den fria leken. Ishallen tillkommer fem-sex 

gånger på senhösten och en skidvecka på vintern. 

 

  



  

 

 

Förskoleklass 2 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

     

Samling Samling Samling Samling 

Skogen Rast 

Tema 
höst 

Tema 
höst 

Tema 
höst 

Tema 
höst 

Lunchrast 

Tema 
höst 

Tema 
höst 

Tema 
höst 

Saga + 
Lek 

  

 

Svar: 

1. Flera olika teman. Hösten, vinterdjur, jag- kropp familj och vänner, bor, 

socialt, Advent och jul. 

2. Få ihop gruppen. Trygghet trivsel. Utgå från barngruppens struktur. 

Spinner vidare på barns intressen. 

3. Utelek, skogsutflykter, fri lek ute och inne, skapa bygga klippa. 

 

  



  

 

 

Förskoleklass 3 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      08.00           

 Samling 
08.20 

 

Fri lek 
Skapande 

Språk/Idrott Matte Språk/Idrott 
Fri lek 

Skapande 

08.40 

 09.00 

 09.20 

 Rast 
09.40 

 
Saga Saga Musik Saga Saga 

10.00 

 10.20 

 Lunch 10.40 

 11.00 

Utelek/Fri lek 
 11.20 

 11.40 

 12.00 

Tema Tema 
Fri lek 

Skapande 
Matte 

Livsvikt. 
Massage 

 12.20 

 12.40 

 13.00 
     

 

Svar: 

1. Natur. Tillsammans med ettorna ett tema om kroppen. Brainstorma 

med barnen i samband med temat så att de förstår vad det går ut på. 

2. Viktigt att få med alla barn i gruppen. Skapa trygghet och glädje i 

gruppen. Vi planerar för extra tid för lek i början [av terminen]. Viktigt 

med en tydlig struktur. Det är lättare för barnen att sätta igång en lek 

ute än inne.  

3. Idrott. Det är bra om någon som gillar idrott får göra det. Hon brukar 

ha mycket hinderbanor och balansgång. En del tycker att det är jobbigt 

med idrott, när man blir äldre. Mycket hinderbanor och träna balans 

som även tränas i skogen, inte bara i idrotten. Men även i ramsor kan 

finmotorik och kordination tränas.  

  



  

 

 

Förskoleklass 4 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      08.00 
Lugna aktiviteter 

 
08.20 

Samling & 
Saga 

Samling 

 

Tema Gympa Mattelek Muisk 

08.40 

 09.00 

Arb.stund  09.20 

 09.40 
Rast 

 10.00 
Fri 

lek/utelek 
Fri lek Spel/Ritbok Fri lek Fredagkul  10.20 

 10.40 
Lunch 

 11.00 

Rast 
Visning 

 11.20 

 11.40 

Trulle 

Massage Avslappning 

Skapande/Fri 
lek 

 12.00 
 

  12.20 

Tema Arb.pass 
(ibland 

skogsutflykt) 

 
  12.40 

 
  13.00 

  

   13.20 

 Samling  
   13.40 

      

Svar: 

1. Jag och världen, utgångspunkt från där dom bor för att se oss om i 

världen.  

2. Regelbundet gå på promenader. I temaarbetet ingår också en verkstad 

som är ute och plockar örter. Massage och avslappning prioriteras 

också.  

3. Alla utomhusaktiviteter är viktiga och stimulerar barns motoriska 

utveckling. Dessutom har vi idrott en gång i veckan. 

  



  

 

 

Förskoleklass 5 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Idrott Utelek på 

gården 
Utelek på 
gården 

Musik med 
sång och 
rörelselekar till 
musik 

Långpromenad 
till skogen 

Saga och 
fruktstund 

Samling 
med olika 
innehåll 

Samling Saga frukt Skogsvistelse 

Fri lek inne Saga frukt Saga frukt Fri lek inne Promenad 
tillbaka 

Lunch, rast 
lek ute 

Fri lek inne Fri lek inne Lunch rast le Lunch och 
rastlek 

Arbetsstund - 
värdegrunden 

Lunch rast 
lek ute 

Lunch rast 
lek ute 

Arbetsstund - 
samarbetslekar 

Arbetsstund  

  Arbetsstund 
språklekar 

Arbetsstund 
mattelek 

  Kompismassage 
och 
avslappning 

 

Svar: 

1. Värdegrunden. Att lära känna varandra och bli en bra kompis. Vi 

diskuterar ordet respekt. Viktigt att barnen ska känna sig trygga och 

trivas på skolan. Senare under hösten språk och mattelekar. 

2. Utelek och mycket rörelse tycker vi är viktigt. Uteleken varje morgon 

tycker vi är guld värd för sexåringarna. Arbetet med att förstå och 

respektera andra människor är viktigt. Även att vara rädd om vår 

närmiljö. 

3. Idrott och bad är något som sexåringarna älskar och då sker den 

motoriska aktiviteten spontant och med glädje. Skogutflykterna är 

också en naturlig och lätt tillgänglig aktivet som alla gillar. 

  



  

 

 

Förskoleklass 6 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      08.00 
     

      08.20 

Arbetspass 

Förskoleklassen 
har fritids och 

är med 
förskoleklassen 

hela dagen 

 08.40 

 09.00 

 09.20 

 09.40 
Rast 

Utematte 
med 

förskolan 

 10.00 

Arbetspass Arbetspass 

Praktisk 
matte 
med 1-

2:an 

 10.20 

 10.40 

 11.00 

Lunch 
 11.20 

 11.40 

 12.00 

Ute med 
förskolan 

Idrott med 
1-2:an 

Rörelse 
med 1-

2:an 
MUISK/Bild 

 12.20 

 12.40 

  

Svar:  

1. Fokus just nu är hur man är en bra kompis. Gruppstärkande 

samarbetsövningar. 

2. Det är viktigt att inte planera in för mycket ”jobb”. Leken är fortfarande 

viktig. Vi jobbar inte med skrivträning. Mer med att känna igen dem 

och hur de låter.  

3. Idrotten, rörelsepasset, utetiden, leken, skriva, rita, MUISK. 

  



  

 

 

Förskoleklass 7 

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00 Morgonrast 

08.15 

Läslandet 
+ arbete 

Språklek + 
arbete 

Utedag 

Matte + 
arbete 

Tema 
08.30 

08.45 

09.00 

09.15 
Rast Rast 

09.30 

09.45 

Fri lek Fri lek 

10.00 

10.15 

10.30 

10.45 

11.00 

Lunch + Lunchrast 
11.15 

11.30 

11.45 

12.00 

Tema 
Musik + 

Massage/Bild 

MUISK 
Bild/Musik 
+ Massage 

Idrott 
12.15 

12.30 
Fri lek 

12.45 

13.00 

      

Svar: 

1. Jag, årstidsboken. 

2. Vi prioriterar läslandet, bokstäver och matematik. ”Kognititva ämnen 

är mer prioriterade men får inte mer tid” 

3. Måla, rita klippa idrott och utedagar. 

  



  

 

 

Förskoleklass 8 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Idrott 60 
min 

      
MUISK 
30 min 

     
Rast 20 min varje förmiddag 

     
40 min rast efter lunch 

 

Svar: 

1. Vårt tema i år är natur. Det betyder att vi går till skogen en eftermiddag 

var tredje vecka. 

2. Ingen kommentar. 

3. MUISK. Den ”fria leken” är viktig. Jag tycker också att fysisk aktivitet 

är viktig. All form av rörelse stimulerar motoriken, balans, 

koordination mm. Raster inbjuder till fysisk aktivitet. Springa hoppa 

och balansera. På vintern åker många barn skridskor. 

  



  

 

 

Förskoleklass 9 

Idrott hela onsdag förmiddag 

MUISK som korrdinationsträning 

Utevistelse i skogen eller på skolgården 

Lunchrast 

 

Svar: 

1. Inget speciellt tema. Gruppen är fokus. Fokus på bron mellan förskolan 

och skolan. Huvuduppdraget är att få ihop gruppen. De kommer från 

olika ställen innan och behöver hjälp med att skapa en grupp.  

2. Allt är viktigt. Leken är tyngdpunkten. Barnen lär genom leken. 

Strävansmål från nians läroplan. Vi har tagit ut det vi tycker va bäst. 

3. Det mesta. Att vara i skogen är väldigt motoriskt stimulerande. 

Gympasalen är inte motoriskt stimulerande på samma sätt som skogen. 

Skogen är bättre. Hinderbanor, där får man chans att checka av om 

någon har problem. Ibland har vi ett rent gympapass. Det är svårt. Man 

märker om pojkar tycker att det är svårt, då vill de inte göra mer. På 

vintern åker vi mycket skridskor och skidor. Skogen hör till idrotten. 

Alla delar har vi i skogen. 

  



  

 

 

Förskoleklass 10 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      08.00 
     

      08.20 
     

 
Mentorstid 

Massage/avslappning/högläsnin
g 

Arbete Arbete 
Temaarbet

e 
Arbete 

08.40 

 09.00 

 09.20 

 Rast 09.40 

 10.00 

Utepass/MUISK Utepass Utepass 
Temaarbet

e 
Utepass 

 10.20 

 10.40 

 11.00 

Lunch och Lunchrast 

 11.20 

 11.40 

 12.00 

 12.20 

 

Arbete Arbete Arbete 
Temaarbet

e 

Mentorstid/avslu
t av veckans 

arbete 

12.40 

 13.00 

 13.20 

 

Svar: 

1. Årets tema är världen och samhället.  

2. Den fria leken, språk och matematiska begrepp, röris, bild och 

samarbetsövningar. 

3. Överhuvudtaget all rörelse som barnen gör är motoriskt stimulerande. 

Det viktiga är att vi är medveten om att vi måste ge dem det utrymmet. 

Kordinationsrörelser är mycket viktiga därför att de stimulerar all 

inlärning. Utelek, innelek, röris och bygglekar. 

  



  

 

 

Förskoleklass 11 

Svar: 

1. Jaget och identiteten och sociala färdigheter. En social kompetent 

grupp med socialt kompetenta individer är en fantastisk förutsättning 

för inlärning oavsett nivå. Läs och skrivförberedande lekar som 

utveklar den språkliga medvetenheten löper under året. Detsamma 

gäller matematiska grunder. Grov och finmotoriska övningar, mycket 

utomhusverksamhet, organiserad och fri lek. Fokus på grundrörelser. 

2. Vi prioriterar ungefär det vi anget ovan. Varje vecka ska detta ingå + 

höläsning och ett gympapass under 1,5h, varje onsdagmorgon med 

ombyte och dusch. (Både inom- och utomhus) 

3. Det är viktigt att alltid dokumenterar gymnastikplaneringen t.ex. vad 

som tränas. Så man får syn på vad man behöver träna mer på. Orsaker 

samband. Ett sätt att veta vad man gör och varför. Motorisk träning 

främjar välbefinnandet, ger en god kroppsuppfattning (jaget) och bör 

stimuleras på ett aktivt sätt.  

Förskoleklass 12 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Samling 

Gympa Skogvistelse MUISK Trulle   

      
Musik 
och 
rörelse 

  

 

Svar: 

1. Temat är hållbar utveckling.  

2. Utgår från barnens egen önskeplanering. Tillsammans med 

föräldrarnas förväntningar. Mycket ute är fokus just nu. Piggelinpoäng 

i oktober. Hållbar utveckling ör både natur och kroppshälsa. Vi har inte 

så mycket skolarbete alls. Det är inte våran stil. Vi lutar oss mer på 

förskolepedagogiken. Det blir ett stort hopp men därför samarbetar vi 

med ettan för att smitta av våran pedagogik. 

3. Allt. Viktigt att fokusera på barnens olika kvaliteter. Det beror på vart 

barnen ligger och se vart de ligger för att veta vad de behövs övas i. 

detta behövs för att barnen skall klara av skolan och sitta still. MUISK. 


