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Sammanfattning 

Mitt intresse för gymnastik och rörelse gjorde att jag valde att studera planerade rörelsepass i 
förskolan. I dagens samhälle blir vi mer och mer stillasittande, jag anser att det är viktigt att vi 
redan i förskolan lägger grunden för ett aktivt och hälsosamt liv. Syftet med denna studie är att 
undersöka hur pedagoger i förskolan ser på planerade rörelsepass, varför de har dem och hur de 
genomför dem. Undersökningen genomfördes i form av personliga intervjuer och observationer 
av lokalerna där rörelsepassen utfördes. Fyra pedagoger från fyra olika förskolor intervjuades för 
att få svar på syfte och frågeställningar. Resultatet visar att pedagogerna kopplar mycket mer till 
rörelse än enbart motorisk utveckling. De genomför planerade rörelsepass främst för att överföra 
en positiv attityd till ett aktivt och hälsosamt liv till barnen men även för att utveckla, motoriken, 
social förmåga, självkänsla, koncentrationsförmåga och språkutveckling hos barnen. För att 
förmedla detta och för att barnen ska utvecklas försöker pedagogerna använda sig av lek och 
lustfyllda övningar. 
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1. Inledning och syfte 

Jag har valt att forska inom området rörelse i förskolan. Detta främst för att jag är mycket 
intresserad av idrott och framför allt gymnastik. Jag är själv ledare i barn- och ungdomsgymnastik 
sedan flera år tillbaka. Jag anser att det i dagens samhälle är viktigt att barnen tidigt får en positiv 
syn på fysisk aktivitet. Vi lever i ett samhälle där antalet överviktiga ökar allt mer vilket troligen 
beror på att de flesta äter fel samtidigt som de rör sig för lite (Statistiska centralbyrån, 2007). 
Samhället vi lever i får också mer och mer inflytande från USA där övervikt är ett stort problem 
(Statistiska centralbyrån, 2010). Därför anser jag att vi redan på förskolan ska försöka lägga 
grunden till att barnen utvecklar ett aktivt liv. Förskolan har enligt mig ett stort ansvar när det 
gäller barns rörelseutveckling. År 2009 var runt 90 % av Sveriges alla barn i åldrarna två till fem år 
inskrivna i förskolan och 47 % av Sveriges alla barn som var ett år var inskrivna i förskolan 
(Skolverket, 2009). Om vi börjar i tid inom förskolan och visar barnen hur roligt det kan vara 
med rörelse är chansen större att de i vuxen ålder fortsätter röra på sig. Alla förskolor har inte 
planerade rörelsepass idag, orsakerna till detta kan enligt min erfarenhet vara till exempel brist på 
bra lokaler, brist i personalens utbildning eller att man inte tycker att det är viktigt att ha 
planerade rörelsepass. Min åsikt är att planerade rörelsepass endast är positivt. Men rörelse är så 
mycket mer än bara motorik. I motoriken och rörelsen kan barnen enligt mig lära sig många fler 
saker än motorik, så som språk och samspel. De får träna på att utveckla ett bra självförtroende 
och en koncentrationsförmåga. ”Om barn skall klara av att sitta stilla måste de röra på sig” 
(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993: 28). Med detta citat vill jag visa vikten av att tidigt lägga 
grunden för rörelse och ge barnen bra förutsättningar inför skolstarten.  
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka varför pedagoger i förskolan väljer att ha planerade 
rörelsepass och hur de genomför dem. 

 

1.2 Frågeställningar 
Vilket syfte har pedagogerna med de planerade rörelsepassen? 
Hur genomför pedagogerna rörelsepassen med barnen? 
Vilka kopplingar gör pedagogerna till Lpfö 98 i sin planering av rörelsepassen? 
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2. Begrepp och tidigare forskning 

Nedan kommer jag att ta upp min definition av planerad rörelse och centrala begrepp inom barns 
motoriska utveckling. Vad tidigare forskare framhåller vara av vikt vid rörelseträning och vad de 
anser att barn lär sig genom rörelseträning. Även miljöns roll kommer att behandlas och vad olika 
styrdokument tar upp vad gäller rörelse och motorik. 
 

2.1 Definition av planerade rörelsepass 
I den dagliga verksamheten benämner ofta pedagogerna planerade rörelsepass för gymnastik. I 
min studie vill jag dock inte fokusera på gymnastik utan försöker få ett bredare perspektiv. 
Genom att benämna passen rörelsepass anser jag att jag får in en vidare tolkning genom ordet 
rörelse istället för gymnastik. Min definition av rörelsepass är när barnen under en förutbestämd 
tid ägnar sig åt rörelse, såsom hinderbana, rörelselekar, rörelsesånger eller liknande. Planerade 
rörelsepass är enligt mig när pedagogerna planerat vad de ska göra under den förutbestämda tiden 
och har en tanke bakom vad barnen ska göra.  
 

2.2 Barns hälsa 
2010 publicerade Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning rapporten Barns och ungdomars hälsa 
2010 – en uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser (Bokedal 2010), vilken tar upp hälsotillståndet 
hos barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år.  Bokedal (2010:24) anser att forskningen visar att 
förhållandena under barndomen har stor betydelse för hälsan under livet. Familjens situation 
påverkar barns möjligheter till god hälsa och utveckling.  

I områden där en stor andel barn (0–5 år) bor i familjer med låg köpkraft, är förekomsten av 
riskfaktorer för barnen ökad. I dessa områden är det en större andel av barnen som inte helammas 
vid 4 månaders ålder, utsätts för tobaksrök, har övervikt och fetma och saknar tre förväntade 
färdigheter vid 4 års ålder. (Bokedal 2010:24) 

Enligt Bokedal (2010:37) arbetar barnhälsovården för prevention av övervikt och fetma. 
Information om kost och rörelsebehov hos barn påbörjas redan under barnets första levnadsår. 
För att få ökad kvalitet vid behandling av barnfetma har ett nationellt kvalitetsregister skapats, 
BORIS (BarnObesitasRegister i Sverige). I detta register registreras behandlade i åldern 5-22 år. 
Den 1 juli 2010 var 5305 patienter i riket registrerade. Bokedal (ibid:48) hävdar att det är av 
yttersta vikt att barn med fetma identifieras i ett tidigt skede. Redan vid 6-7 års ålder bör 
behandling sättas in. Tyvärr är det fortfarande ovanligt med tidig behandling, genomsnittsåldern 
vid start av behandling är idag 10 år. Åldern för det första besöket vid barnläkarmottagningar för 
behandling av barnfetma har dock sjunkit under de senaste åren. En av orsakerna till att behandla 
barn med fetma är enligt Bokedal (ibid:49) att dessa har en särskild risk att utveckla typ 2-
diabetes. 
     En studie av idrottsforskarna Örjan Ekblom, Elin Ekblom Bak & Björn Ekblom (2011) visar 
att ungdomar har sämre kondition i dag än för tjugo år sedan. Forskare vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm har under år 2007 testat konditionen hos 16-åringar från hela 
landet. Ungdomarnas syreupptagningsförmåga mättes när de trampade på en testcykel. Resultaten 
jämfördes sedan med en liknande undersökning som genomfördes 1987. Dagens ungdomar hade 
i snitt 10 procent sämre kondition än för 20 år sedan. Ekblom m.fl (2011) påpekar i sin artikel att 
tidigare forskning visar att ökningen av antalet överviktiga barn och ungdomar stannat av runt år 
2000, men anser att dålig kondition kan vara ett större hot mot hälsan än övervikt. Dålig 
kondition har enligt Ekblom m.fl (ibid) visat sig ha en tydlig koppling till bland annat 
hjärtkärlsjukdomar. 
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2.3 Motorisk utveckling 
Motorik kan enligt Ylva Ellneby (2007:14) förklaras som utveckling av en rörelse, medan 
Ingegerd Ericsson (2005:29) har ett annat fokus, hon anser att motorisk utveckling handlar om 
att lösa motoriska uppgifter som ständigt får större variation och flexibilitet. Paul Parlenvi och 
Birgitta Sohlman (1985:26) tar däremot upp i sin forskning att en ny rörelse som ska läras in 
måste människan utföra med vilja. Det krävs koncentration men när vi gjort den tillräckligt 
många gånger utför vi den automatiskt, den har blivit automatiserad. Då kan vi göra rörelsen 
samtidigt som vi gör något annat. Ett barn kan inte lära sig att gå samtidigt som det lär sig tala 
utan detta sker växelvis. Varje gång ett barn ska lära sig en ny komplicerad rörelse uppstår samma 
problem. Det är först när rörelsen är automatiserad som barnet kan göra flera saker samtidigt 
enligt Parlenvi och Sohlman (ibid:55). Folhälsoinstitutet (1997:17ff) tar upp vikten av en god 
utvecklad automatisering. Ett dåligt utvecklat motoriskt system kan lägga beslag på nervsystemets 
kapacitet och barnet kan få svårt att koncentrera sig. Ericsson påpekar att ”ju fler rörelser som 
redan är inlärda, desto lättare kommer nya liknande rörelser att kunna läras in” (Ericsson, 
2005:20), men en viktig sak som Ericsson tar upp är att alla barn lär sig dock inte lika snabbt.  
     Motorik kan delas in i grovmotorik och finmotorik. Grovmotoriken involverar oftast de stora 
musklerna och muskelgrupperna enligt Hermundur Sigmundsson och Arve Vorland Pedersen 
(2004:21). En annan definition av grovmotorik som Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtöien 
(2000:31) tar upp kan vara att man utför stora rörelser så som att rulla sitta, krypa, gå, stå, 
springa, hoppa, klättra, åla med mera. Till finmotorik räknas ofta enligt Sigmundsson och 
Vorland Pedersen (2004:21) färdigheter som utförs med händerna. Grindberg och Langlo 
Jagtöien (2000:31) nämner att det är de finare begränsade rörelserna som används när man ska 
skriva, gripa eller till exempel sy. Grindberg och Langlo Jagtöien påpekar också att även munnens 
och ögonens rörelser räknas till finmotoriken. Den motoriska utvecklingen sker alltid efter 
samma mönster i en bestämd ordning som är lika för alla människor. Den kan delas in i tre 
principer. Den kefalokaudala principen vilket innebär att utvecklingen sker uppifrån och ner. Det 
vill säga först får barnet kontroll över huvudets rörelser, sedan bröstkorg och efter det höfter, 
ben och till slut fötter. Den proximodistala principen vilket innebär att utvecklingen sker inifrån 
och ut. Arm och benmuskulatur utvecklas alltså före händerna och fötternas muskler. Den tredje 
principen är den om differentiering. Barnet har först grova rörelser som sedan förfinas och blir 
mer precisa (ibid, 2000:31). 
    Forskning tyder på att mognaden är bland det som är mest betydelsefullt för den motoriska 
utvecklingen. Modern forskning hävdar enligt Ericsson (2005:32) att specifika hjärnregioner 
måste uppnå en viss mognad och att ordningsföljden av utvecklingsstegen är förutbestämda. Men 
Ericsson påpekar även att övning och social stimulans påverkar den motoriska utvecklingen. 
Miljön tillmäts också allt större betydelse för utvecklingen (ibid, 2005:32f). Enligt Ellneby 
(2007:17) är det därför viktigt att barn får stimulans som är anpassad till den utvecklingsnivå där 
de befinner sig, vilket även Grindberg och Langlo Jagtöien tar upp:  

Målet med främjandet av barns motoriska utveckling är bland annat att hjälpa det enskilda barnet 
utveckla sin egen kapacitet för att nå en utvecklingsnivå där många funktioner kan vara igång 
samtidigt och att skapa ett sammanhängande funktionsmönster utan att störa varandra. (Grindberg 
och Langlo Jagtöien, 2000:58) 

Ellneby anser att genom att börja redan i förskolan med den hjälp som barnet behöver 
underlättar man för dem när de sedan ska börja skolan (Ellneby, 2007:17). 
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2.4 Motorik och inlärning 
   2.4.1 Språk 
Rörelse har enligt Marianne Frostig (1979:38) alltid anknytning till tid och rum, vilket även Gun 
Sandborgh-Holmdahl och Birgitta Stening (1993:23) tar upp, de anser att genom rörelse lär sig 
barnen att uppfatta och förstå avstånd, riktningar, lägen etc. Exempel på ord som har med tid 
och rum att göra som Frostig (1979:29) tar upp är före och efter, framför och bakom men även 
långsammare, hastigare, större och mindre. Genom att ta in dessa ord i ett gymnastikpass kan 
barnen enligt Frostig (ibid) träna dessa genom att uppleva dem och inte bara höra dem. 
Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993:24) hävdar att ord som under, bredvid och framför gör 
att barnen inte bara får ordkunskap utan även förståelse när de upplevs i rörelse med hela 
kroppen.  
   Det är också enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993:25) lätt att se om barnen förstått 
en instruktion eftersom de svarar med rörelse. Frostig (1979:29) påpekar också att barn kan ha 
svårigheter med att förstå två eller flera instruktioner samtidigt. Hon föreslår att pedagogen ska 
starta med enkla sekvenser och när barnen blivit duktigare kan pedagogen införa mer komplexa 
sekvenser. Sandborgh-Holmdahl och Stening tar upp att om pedagogen ger klara instruktioner är 
gymnastiken ett bra redskap ”för att utveckla språket, hörselminnet, öka ordförrådet och träna 
begreppsbildning” (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993:25). 
    Om barnen själva kan vara ”lärare” och ge instruktioner tränas även det expressiva språket 
enligt Frostig (1979:31), vilket även enligt Lpfö 98 är en av riktlinjerna för arbetslaget. 
”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen […] får stöd och 
stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2006:10). Frostig (1979:31) tar 
även upp möjligheterna som rörelseundervisningen har för barn med specifika tal- och 
språkstörningar. Hon anser att barnen bör ges tillfälle att upprepa instruktionen, berätta om 
övningarna de ska göra och efteråt beskriva dem samt förklara innebörden av sitt agerande. 
Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993:21) tar också upp vikten av att träna förmågan att tänka, 
tala och handla samtidigt, vilket barn enligt dem oftast har svårt för. ”Om vi tränar den förmågan 
hos barnet påskyndar vi processen och skapar därigenom bättre möjligheter i praktiskt taget alla 
inlärningssituationer” (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993: 21). Barn har också svårt att lyssna 
samtidigt som de rör sig, därför påpekar Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993:21) vikten av 
att samla barnen och tala när de sitter stilla om man vill att de ska höra vad man säger i 
gymnastiksalen. För att träna barnens koncentrationsförmåga föreslår Parlenvi och Sohlman 
(1985:65) att man ska låta barnen berätta samtidigt som de ritar eller målar eller att man läser högt 
för dem samtidigt. Alla former av arbete där barnen samtalar eller lyssnar ger träning.  
 

    2.4.2 Koncentrationsförmåga 
Rörelse och koncentrationsförmåga hänger enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993:27) 
ihop. I dagens samhälle är det svårt för många barn att koncentrera sig. Barn utsätts för många 
intryck och stimuli, de får erfara ett överflöd av både ljud- och ljusintryck. Även Ingegerd 
Ericsson (2003:11) tar upp sambandet mellan rörelse och koncentration. Barn med omoget eller 
avvikande grovmotoriskt rörelsemönster har ofta även andra problem. Det kan vara tal- 
koncentrations- och inlärningssvårigheter. I sin avhandling Motorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer (2003) tar Ericsson upp detta. Enligt Ericssons studie har elever med god 
motorik bättre koncentrationsförmåga än elever med motoriska brister (Ericsson, 2003:144). Hon 
påvisar även att elevernas skolprestationer i svenska och matematik förbättrades med ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning i skolan (ibid, 2003:174). Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993:28) påpekar att för att kunna sitta still måste barn ha ett välutvecklat balanssinne vilket kan 
tränas upp genom rörelsepass. Även Folkhälsoinstitutet (1997:14) lägger fokus på detta när de tar 
upp att barn genom ständigt röra på sig lär sig behärska sin kropp. Om vi inte låter dem röra på 
sig så blir de trötta. Rörelse är för dem en form av vila och avslappning  
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Redan i förskolan vill många att barnen ska lära sig sitta stilla, vara tysta och lyssna för att vara 
förberedda för skolan. Barn klarar inte det förrän de nått tillräckligt i sin utveckling 
(Folkhälsoinstitutet, 1997:19).  

Barn behöver enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000:23) byta ställning väldigt ofta. Deras 
muskulatur tål inte långvarig och ensidig belastning. Enligt Ericsson (2003:177) kan 
motorikobservationer vid skolstarten ge viktiga indikationer om vilka barn som skulle behöva 
extra stöd.  
 

    2.4.3 Självkänsla och samspel  
Barns uppfattning om sin egen kropp har enligt Ericsson (2005:11) stor betydelse för självkänslan 
vilket även Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström (2006:36) tar upp. Det är viktigt för 
barnens självkänsla och självförtroende att kunna hantera sin kropp. Niss och Söderström 
(2006:93) nämner även att genom att göra övningarna och lekarna många gånger låter man 
barnen känna att de kan vilket stärker deras självkänsla. Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993:27f) tar upp vikten av lugn vid rörelseträning, den ska inte vara tävlingsinriktad eller 
tidspressad. Det är viktigt att ge barnen både tid och lugn att lösa uppgifter i rörelsen och leken så 
att de får känna att de kan. Enligt Ericsson (2005:11) har barn med motoriska problem oftare 
dålig självkänsla och är mindre aktiva än andra barn. Hon tar upp att kunskaper om kroppens 
rörelsemönster och motorisk kompetens är viktig inte bara för självkänslan utan också för att 
finna status bland andra barn. ”Kroppsuppfattningen är av storbetydelse för hur man upplever 
sig själv och vilken bild man skapar av sig själv” (Folkhälsoinstitutet, 1997:17). Genom motoriska 
aktiviteter i grupp får barnen kontakt med andra och utvecklar sin sociala förmåga. Samspel 
svetsar enligt Niss och Söderström (2006:36) samman barnen. Vilket även Grindberg och Langlo 
Jagtöien (2000:16) tar upp när de nämner vikten av att barnen kan hantera sin kropp när det 
gäller samspel med andra. Är man motoriskt självsäker är det en inträdesbiljett till samspel med 
andra barn anser de.  
 

2.5 Miljöns roll 
För att barnen ska bli intresserade av rörelse och vilja leva ett aktivt liv är det enligt Jay Coakley 
(2004:126) tre kriterier som spelar in. Det första är barnens talang och karaktär, det andra är 
inflytandet från personer i barnens miljö, det tredje och sista är barnens möjlighet att utöva och 
prova på olika rörelsepass och idrotter. Ericsson (2003:179) däremot tar upp att motoriken är 
påverkbar. Enligt henne kan en positiv inställning hos pedagoger och lärare kan göra att barnen 
och eleverna blir mer aktiva på fritiden. Folkhälsoinstitutet (1997:9) påpekar även de att vuxna 
har ett stort ansvar för barnens rörelseskolning. De vuxna måste ge barnen möjligheter att 
utveckla egna rörelseformer. Då är chansen större enligt Folkhälsoinstitutet att barnen även 
förblir aktiva i vuxenlivet. Ken Green (2008:128f) påpekar också vikten av att börja tidigt med 
rörelseträning. Ju tidigare man börjar desto större är chansen att de fortsätter livet ut. Enligt Niss 
och Söderström (2006:36) rör sig en del barn hela tiden medan andra sitter still. Många barn rör 
sig för lite och övervikten bland barn ökar. Niss och Söderström (2006:91) tar liksom Ericsson 
upp vikten av stöd och uppmuntran från pedagoger och att vi inom förskolan kan grundlägga 
goda vanor, att röra på sig varje dag och arbeta med sin kropp. Små barn är ständigt i rörelse och 
tränar på så sätt själv sin motoriska förmåga men genom att medvetet träna grundrörelser skapar 
man förutsättningar för att barnen ska lära sig svårare rörelser. Anders Nordlund, Ingemar 
Rolander och Leif Larsson (1989:41f) framhåller dessutom vikten av att barnen kan få daglig 
träning inomhus. De anser att man på förskolor måste anpassa inredningen efter det antal barn 
som finns och vilket utrymme man har. Barnen ska enligt dem kunna träna sin motorik i den 
dagliga verksamheten och leken. De föreslår att stolar och bänkar kan användas för rörelser och 
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att om utrymme finns kan man ha en mjuk matta i rummet. Man kan även se till så att det finns 
till exempel ärtpåsar, rockringar, bollar och en trampett som barnen kan leka med. Nordlund, 
Rolander och Larsson tar inte bara upp den inre miljön utan vikten av utemiljön. 

Förskolans- och skolans inre och yttre miljö borde planeras och förverkligas så att barnen kan 
samarbeta. Den fysiska miljön påverkar den psykosociala. Den bör vara sådan att den ger 
inspiration, rekreation och arbetsglädje (Nordlund, Rolander och Larsson, 1997:37). 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997:114ff) anser att vintern och snön ger ett utmärkt tillfälle 
att träna rörelse utomhus. Barnen kan åka skidor, skridskor eller bara göra olika banor i snön. 
Nordlund, Rolander och Larsson (1997:45ff) nämner även att under övriga året kan rörelsen med 
fördel övas i naturen. Där finns mycket material så som pinnar, grenar och stenar som kan 
användas vid rörelseträning  
 

2.6 Lpfö 98 och andra styrdokument 
Det finns enligt mig tre punkter i Lpfö 98 (Skolverket, 2006) som kan kopplas direkt till motorik 
och rörelse, ”Förskolan skall 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, 2006:9) och ”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen […] får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling” 
(ibid, 2006:10). I Lpfö 98 står också att de ska få utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer och rörelse omnämns som en av dem (ibid, 
2006:9). I Lpo 94 (Lundgren mfl, 2008) står inget om motorik och rörelse vilket också Ericsson 
(2005:13) tar upp. Anders Raustorp (2004:86) kan dock koppla några mål om hälsa i Lpo 94 till 
fysisk aktivitet. I kursplanen för idrott och hälsa finns dock enligt både Ericsson och Raustorp 
kopplingar till motorik och rörelse. 
    1998 antog Sverige en ny hälsostrategi, Hälsa 21(1998) tillsammans med övriga medlemsländer 
i WHO´s Europaregion. Där står bland annat under mål tre (Folkhälsoinstitutet, 1998:13) att 
försämrad fysisk och psykisk hälsa medför försämrade fysiska, intellektuella och känslomässiga 
funktioner i vuxen ålder. Kommuner måste därför, enligt Hälsa 21, ge stöd åt familjerna genom 
att svara för en säker och trygg närmiljö och en hälsofrämjande barnomsorg. Enligt Raustorp 
(2004:86)så har också nationella folkhälsokommittén utarbetat nationella mål för folkhälsan vilka 
rekommenderar en halvtimmes måttlig fysisk aktivitet om dagen. Nationella folkhälsokommittén 
anser därför, enligt Raustorp, att det är av vikt att den fysiska aktiviteten i skola och arbetsliv 
ökar. Andra styrdokument som förskolor ska rätta sig efter är till exempel kommunens skolplan 
och förskolans egen lokala arbetsplan. 
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3. Metod 

Under metod tas valet av förskolor upp. Olika metoder så som intervju och observation 
behandlas och hur genomförandet av undersökningen gått till beskrivs. Även vilka etiska 
överväganden som gäller och hur de behandlats tas upp. Under metoddiskussionen tar jag upp 
vad som varit positivt och negativt med de metoder jag valt. 
 

3.1 Val av förskolor 
För att genomföra undersökningen har jag valt ut fyra förskolor som har planerade rörelsepass, 
två kommunala och två enskilda, föräldradrivna. Att förskolorna hade planerad rörelse visste jag 
innan eftersom jag har bekanta som jobbar där. Ingen förskola har någon speciell inriktning, detta 
är ett medvetet val för att kunna få en så lika jämförelse som möjligt när det gäller vanliga 
förskolor. Alla förskolorna har barn i åldrarna ett till fem år. Genom att de utvalda förskolorna 
har barn i samma åldrar anser jag att jämförelsen mellan förskolorna blir intressantare.  
 

3.2 Intervjuer som metod 
Den metod jag valt att använda mig av är kvalitativa intervjuer (Runa Patel och Bo Davidsson, 
2003:78). Detta kan enligt Patel och Davidsson (2003:83) vara ett tidsödande arbete med att 
transkribera intervjuer och hantera mycket text men jag anser att det är den bästa metoden för att 
få ett bra underlag för att uppnå syftet med denna undersökning. Intervjuerna var strukturerade 
med öppna frågor (ibid, 2003:72), detta för att jag skulle få svar på mina frågeställningar men 
samtidigt var det öppna frågor för att pedagogerna skulle få föra fram sina tankar. Judith Bell 
(2006:158) tar också upp att intervjuer ge information genom respondentens tonfall, mimik och 
pauser som inte enkäter kan. Under intervjuerna använde jag mig av papper och penna men även 
ljudinspelning för att få en så korrekt återgivning som möjligt. Patel och Davidsson (2003:101) tar 
även upp detta som ett sätt att lagra verkligheten. Ljudinspelningarna transkriberades sedan. 
Eftersom Patel och Davidsson (2003:119) rekommenderar att efter avslutad intervju och 
observation så snart som möjligt renskriva så gjordes detta nära inpå intervjuerna och 
observationerna. 
 

3.3 Observation som metod 
Genom att även observera de utrymmen som användes kunde jag göra mig en bild av var 
rörelsepassen utfördes. Eftersom jag inte visste hur rummen som skulle observeras såg ut eller 
vad de innehöll använde jag mig av ostrukturerad observation (Patel och Davidsson, 2003:94). 
Efter observationen skrev jag ner hur rummen såg ut och vad som fanns där inne som användes 
till rörelsepassen. De ställen jag inte observerade var de som var utomhus. Observationen 
användes som en tilläggsmetod enbart för att jag skulle få en uppfattning av var rörelsepassen 
utfördes. Genom intervjuer och observationer ansåg jag att få en mer nyanserad bild av 
rörelsepassen och pedagogernas tankar. Observationerna kommer inte att beskrivas ingående. 
 

3.4 Genomförande 
De fyra förskolorna valdes ut för att de har planerade rörelsepass, vilket jag fått reda på genom 
bekanta som jobbar där. Kontakt togs med de utvalda förskolorna genom telefonsamtal eller 
personligt besök för att boka in en tid för intervju. Innan intervjuerna informerades 
respondenterna om att de när som helst i enlighet med de etiska riktlinjerna kan avsäga sig sin 
medverkan i undersökningen. Detta anser också Bell (2006:157) är mycket viktigt att framföra 
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innan intervjun startar. Så också de fakta om anonymitet för respondenterna (Bell, 2006:169), 
vilket också framfördes när den första kontakten togs med respondenterna. Intervjuerna 
genomfördes sedan på förskolorna. De tog mellan 15 minuter och 30 minuter att genomföra 
varje intervju. I anslutning till intervjuerna gjordes också observationen av utrymmet där 
rörelsepassen brukade genomföras. Intervjuerna transkriberades sedan och en sammanfattning av 
intervjuerna skrevs. Sammanfattningen skickades sedan till de intervjuade som fick läsa igenom 
för att sedan påpeka om jag uppfattat något annorlunda än dem. Efter klartecken från de 
intervjuade skrevs sedan resulatdelen av uppsatsen. 
 

3.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002) finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till vid 
forskning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt område. Det första är informationskravet 
vilket innebär att forskaren ska informera de deltagande i projektet om deras uppgifter och vad 
som gäller för deras deltagande. Forskaren är också skyldig att informera de deltagande om att det 
är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Det andra kravet är 
samtyckeskravet. ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
samtycke” (Vetenskapsrådet 2002:9). I de fall deltagare är under 15 år och undersökningen är av 
etisk känslig karaktär bör föräldrars eller vårdnadshavares samtycke inhämtas. De medverkande 
ska också kunna avbryta sin medverkan i projektet utan att det får negativa följder för dem. 
Beroendeförhållanden ska inte heller finnas mellan forskaren och de medverkande. 
Konfidentialitetskravet är det tredje vilket innebär att forskaren ska garantera de medverkandes 
anonymitet på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Det 
sista och fjärde kravet är nyttjandekravet. Uppgifter som är insamlade i forskningsändamål får 
endast användas till det ändamålet (ibid, 2002). 
    De deltagande i studien har informerats om vad studien går ut på, de har också blivit 
informerade om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De inspelningar som gjorts 
kommer efter att uppsatsen godkänts att raderas. Anteckningar som gjorts i samband med 
intervjuer och observationer är endast till för denna studie och kommer därefter att förvaras i 
min ägo. De medverkande har anonymiserats i intervjuerna och uppsatsen. Eftersom inga barn 
deltar i studien behövdes inget samtycke från föräldrar inhämtas. 
 

3.6 Metoddiskussion 
De förskolor som valts ut inför studien anser jag gav ett bra resultat. Genom att de hade samma 
åldrar på barnen och ingen av dem hade någon speciell inriktning blev jämförelsen dem emellan 
lättare att se. För att få ett litet bredare resultat valde jag ut två enskilda och två kommunala 
förskolor, vilket enligt mig gav studien den bredd jag eftersökte.  
    Jag anser att kombinationen av intervjuer och observationer har gett mig en bra inblick i 
pedagogernas tankar om de planerade rörelsepassen. Genom de strukturerade intervjuerna och 
öppna frågorna (Patel och Davidsson, 2003:72) fick jag svar på de frågor jag ställt upp under 
frågeställningar. Ljudinspelningarna har kommit bra till hands när jag skulle skriva citat från 
intervjuerna. Det blev, precis som Patel och Davidsson (2003:101) tar upp, ett sett att lagra 
verkligheten. En nackdel med detta var tiden det tog att transkribera, men jag anser att fördelarna 
övervägde och att fyra intervjuer var lagom för den tid som var utsatt för detta arbete. Genom 
observationerna av utrymmena som användes till rörelsepassen fick jag en god inblick i hur 
passen genomfördes och genom att intervjuerna genomfördes på förskolan upplevde jag det som 
att jag fick en positiv kontakt med pedagogerna. Hade intervjuerna utförts på annan plats kanske 
pedagogerna varit obekväma eller stressade av att de måste avsätta tid till att ta sig till och från 
intervjun. För att undvika missförstånd skickades sedan intervjun till pedagogerna så att de kunde 
läsa igenom den, vilket jag anser är en bra lösning för att minimera missförstånd. För att få en 
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bättre inblick i rörelsepassen så hade det varit en fördel om jag kunnat observera ett pass. Jag 
anser dock att jag ändå kommit fram till ett resultat och nackdelarna med observationer i 
förskolan är att man måste ha godkännande av både personal och föräldrar för att genomföra 
dessa (Vetenskapsrådets etiska principer, 2002:9).  
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4. Resultat 

Under resultat beskrivs de pedagoger som medverkade i undersökningen och sedan redogör jag 
för vad som framkom under intervjuerna med pedagogerna. Observationerna som har gjorts 
kring utrymmet som användes till rörelsepassen på förskolorna kommer inte att presentera i 
texten, utan de har enbart varit till stöd för att lättare kunna förstå och analysera kring 
rörelsepassen under mitt arbete med intervjuerna. 
 

4.1 Beskrivning av de intervjuade pedagogerna 
Nedan kommer jag bland annat ge en beskrivning av de intervjuade pedagogernas utbildning och 
hur länge de arbetat inom förskolan. De intervjuade kommer att ha fingerade namn. 

    4.1.1 Anna 
Anna arbetar som föreståndare på en enskild, föräldradriven förskola. Hon har arbetat på 
förskolan i tolv år, anställd som föreståndare under hela tiden. Anna har arbetat inom förskolan i 
23 år. Anna har barnskötarutbildning, hon har ingen annan utbildning inom motorik och rörelse 
än det som ingick i barnskötarutbildningen. Hon anser att hon har lärt sig mycket om barns 
rörelse genom åren. Anna anser att det är viktigt att barnen rör på sig. 

    4.1.2 Birgitta 
Birgitta arbetar som föreståndare på en kommunal förskola med sex avdelningar. Hon har arbetat 
på förskolan i 25 år, inom förskolan har hon arbetat i 30 år. Birgitta har förskollärarutbildning 
och 1988 gick hon en påbyggnadsutbildning som ledare inom förskola på 20 poäng. Hon har inte 
gått någon särskild utbildning om barns motorik och rörelse än det som ingick i 
förskollärarutbildningen. Birgitta säger att hon tillägnat sig kunskap om barns motorik och rörelse 
genom att läsa aktuell litteratur. Hon anser att motorik och inlärning hör ihop. 

    4.1.3 Cecilia 
Cecilia arbetar som förskollärare på en kommunal förskola. Hon har arbetat på förskolan i två år, 
inom förskolan har hon arbetat i tio år. Cecilia har treårig förskollärarutbildning, hon har ingen 
annan utbildning om barns motorik och rörelse än det som ingick i förskollärarutbildningen. Hon 
anser att hon genom sin erfarenhet inom förskolan lärt sig om barns motorik och rörelse.  

    4.1.4 Disa 
Disa arbetar som föreståndare på en enskild, föräldradriven förskola. Hon har arbetat på 
förskolan i 14 år, anställd som föreståndare hela tiden. Den förskola hon arbetar på är den enda 
som hon varit anställd på sedan hon gick ut sin utbildning. Disa har förskollärarutbildning och 
hon är även ledare inom barn och ungdomsgymnastik. Hon har gått gymnastikförbundets 
basutbildning för ledare inom gymnastik och ett antal påbyggnadsutbildningar. Hon anser sig ha 
mycket god kunskap angående barns motorik och rörelse. 
 

4.2 Syftet med planerade rörelsepass 
Alla de intervjuade pedagogerna lyfter fram att barnen först och främst har planerade rörelsepass 
för att de ska få uppleva att det är roligt med rörelse. Anna säger att det är viktigt att visa barnen 
genom lek att det är roligt att röra på sig. Pedagogerna vill också förmedla vikten av att röra på 
sig till barnen, att det är viktigt att röra på sig och vara aktiv för att få ett hälsosamt liv. Cecilia 
säger att det märks att barnen tycker om det, det är efterfrågat bland barnen. Disa tar upp att fler 
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och fler barn enligt hennes erfarenhet åker vagn i dagens samhälle och framförallt högre upp i 
åldrarna. Hon vill lära barnen så att rörelsen kommer naturligt, att de ska vilja röra på sig.  

Vi planerar in mest rörelse för de små, de som är ett till tre år just för att få in dem på att tycka att 
det är roligt för då kommer det mer naturligt sen när de är stora. (Disa) 

Birgitta säger att barnen har ett stort rörelsebehov och att de oftast inte kan få ge uttryck för det 
när de vistas inomhus i små lokaler åtta till tio timmar om dagen. De har därför de planerade 
rörelsepassen i en större lokal för att barnen ska få röra på sig ordentligt, särskilt när de har 
”spring i benen”. En annan viktig orsak till att de har planerade rörelsepass är enligt Birgitta att 
när de kommer till skolan ska de kunna sitta still mer därför anser hon att de behöver röra på sig 
så mycket som möjligt innan. Förr ansåg man att de behövde öva på att sitta still men Birgitta 
framhåller att det är bättre att röra på sig så mycket som möjligt när det finns möjlighet till det. 
Då har barnen större möjlighet att koncentrera sig när den tiden kommer. Genom att leka, 
springa och röra sig, utvecklas de och når den mognad som behövs när de ska börja skolan. 

De har inte samma möjlighet till rörelse när de kommer till skolan, där förväntar man sig att de kan 
sitta stilla en viss tid i alla fall och då är det ju bra om de har fått rört sig så mycket som möjligt i 
tidigare åldrar och kan koncentrera sig när de kraven kommer. Det är ett sätt att förbereda sig 
tycker jag. (Birgitta) 

 Anna tar också upp vikten av att träna på att våga saker. De tvingar ingen att göra något men 
visar man som vuxen att det är roligt så vill barnen oftast också prova på efter ett tag menar hon. 
Det är viktigt att känna sig trygg i det man gör enligt Anna, att visa barnen att ingen kommer att 
skratta åt dig om du gör fel eller inte vågar. ”Har man gjort det på ett lustfyllt och tryggt sätt på 
förskolan blir det inte lika stor grej när man börjar skolan”, menar Anna. 
    De intervjuade pedagogerna trycker också på att man övar inte bara motoriken under ett 
rörelsepass utan kroppsuppfattning, rumsuppfattning, turtagning och matematik. Som Disa 
uttrycker det: ”Allt blir lättare om du känner din kropp till exempel på- och avklädning som vi 
övar mycket med de minsta barnen.” Både Anna och Disa tar också upp möjligheten att upptäcka 
barn med särskilda behov. Anna säger att det är lätt att se under rörelsepassen om något inte är 
som det ska. Disa tar upp att det är lättare att upptäcka barn med särskilda behov tidigt. Enligt 
hennes erfarenhet visar det sig i motoriken på ett tidigt stadie. 
 

4.3 Genomförandet av rörelsepassen  
Anna och Birgitta berättar att de har planerade rörelsepass minst en gång i veckan medan både 
Cecilia och Disa säger att det varierar väldigt hur ofta det har planerad rörelse men de uppskattar 
att de har det en gång i månaden. Båda påpekar dock att vissa perioder är det mer och andra 
kanske mindre. 

Det går upp och ner men någon gång i månaden så har alla det. Sen helt plötsligt kan det vara tre 
gånger en månad och sedan kanske ingen men utslaget blir det ungefär en gång i månaden. 
Generellt har vi mer planerade pass inne än ute och generellt mer vintertid än sommartid. (Cecilia) 

Anna och Cecilia väljer att starta sina pass med en samling för att barnen ska kunna komma in i 
salen och se vilka som är där och få veta vad som ska hända under passet. Anna berättar också att 
de frågar barnen vad de vill göra för att de ska få vara med och bestämma. 

När man går dit (till gymnastiksalen, min parentes) så är det så spännande, då samlas vi först i en 
ring för att berätta vad ska vi göra idag sedan gör vi lite av det vi tänkt oss och sedan får barnen 
välja, vad vill du göra nu efter att vi lekt de här så att vi får med deras tyckande också. (Anna) 

Hon berättar också att just nu har de två barn med särskilda behov som de måste ta hänsyn till 
när de planerar rörelsepassen. De tränar att rulla bollar, kasta bollar och säga sitt namn. För att 
lära känna sin kropp går de till exempel balansgång eller klättrar i ribbstolar. Anna påpekar att 
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detta behöver ju alla barn träna på men de två med särskilda behov kanske lite mer därför väver 
de in dessa övningar i rörelseprogrammet. Även Birgitta tar upp att det är viktigt att träna 
kroppskontroll. De har oftast en liten hinderbana som de bygger med hjälp av bänkar och 
madrasser. Cecilia berättar att de gör kroppsdelssånger för att öva kroppsuppfattningen. Disa 
däremot berättar att deras rörelsepass kan se väldigt olika ut. Det kan vara att de gör en 
hinderbana genom lokalerna inne på förskolan, att de gör miniröris i kuddrummet eller att de tar 
en promenad och leker lekar ute. Främst på sommaren har de mycket rörelse utomhus. Hon 
påpekar dock att det som de alltid försöker få in i rörelsepassen är att träna grundformerna såsom 
springa, hoppa, rulla, krypa m.m. De kan leka lekar som kom alla mina barn där man kan få in 
grundformerna på ett lekfullt sätt. Även Anna tar upp lekarnas vikt under rörelsepasset. De 
brukar leka kom alla mina kycklingar eller björnen sover. Cecilia försöker få in rumsuppfattning i 
rörelseträningen genom att göra olika springlekar då barnen får röra sig runt i rummet. Hon har 
även med mycket dramalek, de låtsas att de åker någonstans, då passar hon på att lägga in rörelser 
såsom att åla, hoppa eller krypa. Hon avslutar sedan passet med någon form av avslappning.  

    4.3.1 Ålder och grupper 
Alla fyra pedagogerna håller med om att passen ändras efter barnens ålder. Disa berättar att de 
främst har planerade rörelsepass för de mindre barnen, de har medveten men inte planerad 
rörelseträning för dessa varje dag. 

Pass som vi verkligen kallar rörelsepass som är planerade har vi kanske en gång i månaden men 
sedan så tycker jag att vi har en medveten rörelseträning i princip varje dag, framförallt för de små. 
(Disa) 

 De större barnen är enligt henne inte samma behov av detta, de lekar själva massa rörelselekar, 
särskilt ute på gården. På Disas förskola har de två grupper när de har rörelsepass. Barnen som är 
ett, två och de yngsta treåringarna är i en grupp och de andra barnen som är tre, fyra och fem är i 
en grupp. Anna berättar att de inte har planerade rörelsepass för de minsta barnen. Hon påpekar 
dock att det inte har med deras ålder att göra utan det handlar mer om att de är nya på förskolan 
och har massa annat att ta in och vänja sig vid. Efter en termin på förskolan är barnen med på 
planerade rörelsepass. Den här terminen har alla barnen haft rörelsepass tillsammans men nästa 
termin planerar de att dela upp dem i tre grupper, då är även de minsta lite äldre och de flesta 
förstår regler. Grupperna är inte enbart bestämda efter ålder utan även hur barnen passar ihop 
med varandra. Fem och fyraåringarna kommer att vara i en grupp, barnen som är tre är i en 
grupp och de som är två och ett kommer att vara i en gemensam grupp. På Cecilias förskola 
försöker de ha åldershomogena avdelningar vilket medför att de som nu går på hennes avdelning 
är tre och fyra år. De grupper som de har under andra aktiviteter använder de sig av även under 
rörelsepassen, barnen delades in i grupper efter intressen när de skulle ha tema på avdelningen. 
Cecilia säger att hon planerar sina rörelsepass på liknande sätt oberoende på barnens ålder men 
barnen kräver större variation ju äldre de blir. De klarar svårare rörelser och kombinationer när 
de blir äldre.  

De kräver ju en större variation nu än vad de gör när de var yngre. Vi jobbar mycket med 
rörelseband med rörelsesånger till musik och nu klarar de ju väldigt komplicerade sådana nu medan 
de i början kanske räckte med ”Hoppa med mamma”. Det är klart att det är skillnad men upplägget 
är detsamma. (Cecilia) 

Även Birgitta tar upp att de äldre barnen behöver större utmaningar. De försöker utveckla sina 
rörelsepass ju äldre barnen blir. Hon påpekar att man måste ligga steget före så att barnen får 
träna på det som de inte riktigt kan än. På Birgittas förskola finns det småbarnsavdelningar där 
barnen är mellan ett och tre år och så kallade syskonavdelningar där barnen är mellan tre och fem 
år. När de har rörelse så kan de pedagoger som jobbar på respektive avdelning välja om de vill gå 
med alla barn eller om de vill dela upp dem i mindre grupper. Hon säger att det är lite olika hur 
avdelningarna gör. Det kan också skilja från gång till gång på samma avdelning hur de gör. 
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    4.3.2 Material 
Alla pedagoger använder sig av olika mattor för att rulla och krypa på. De flesta har också 
ärtpåsar och bollar. Studsmatta är också något som de flesta nämner men som de inte använder 
sig av varje gång. Cecilia använder gärna ett musikband som det finns olika rörelsesånger på. På 
Disas förskola brukar de använda sig av Friskis och Svettis rörelseskiva Miniröris, ett program 
som riktar sig till förskolebarn där de berättar på skivan hur man ska göra. De har också köpt in 
ett motorikpussel där barnen kan öva färg, form och antal samtidigt som de har rörelse och tränar 
kroppen. Det är ett pussel med stora bitar, cirka 20 gånger 20 centimeter, som är utformade som 
olika former, till exempel kvadrat, cirkel och triangel, bitarna har också olika färger. När de gör 
sin hinderbana som går genom hela förskolan använder de sig av de bänkar, bord och stolar som 
står inne på förskolan. Cecilias förskola har bandymål, klubbor och bollar som de använder. De 
har även mjuka koner som barnen kan gå på för att träna bland annat balans. Både Cecilia och 
Disa använder ibland sjalar i sina rörelsepass. 
 

4.4 Utrymmets betydelse 
Annas förskola är den enda av de fyra jag besökt som har tillgång till en gymnastiksal för sina 
rörelsepass. Denna gymnastiksal hör till skolan i området där de flesta barn sedan kommer att 
börja. De har en timme inbokad i veckan i salen. Birgittas förskola har en stor vindsvåning som är 
omöblerad som de kan använda för sina rörelsepass. Varje avdelning har en förmiddagstid 
inbokad i veckan, på eftermiddagarna får de avdelningar som vill använda vindsvåningen om 
ingen annan är där. Birgitta påpekar att särskilt på vintern kan detta vara bra när barnen inte är 
ute lika mycket som på sommaren och ibland behöver ”springa av sig”. Då är det lätt att bara gå 
dit, man slipper klä på sig massa kläder och kan gå med en mindre grupp om man vill.  

I vindsvåningen kan man använda sig av bollar och liknande som kanske inte fungerar i vanliga 
förskolelokaler. Den här årstiden (vintern, min parentes) när man kanske inte kan vara ute så 
mycket så kan det vara bra att gå upp dit så barnen får rasa av sig lite när de behöver det. (Birgitta) 

Cecilias avdelning har valt att ha det stora rummet på avdelningen så flexibelt som möjligt. De 
har inte så mycket möbler där inne utan mest kuddar och en stor matta. Det finns mycket fritt 
utrymme i rummet att röra sig på. Hon berättar att de även brukar använda korridoren för 
hinderbana eller innebandy. Disa förklarar att de har många rörelsepass ute, särskilt på sommaren 
då de kan gå till en fotbollsplan i närheten. Planen är stor och inhägnad, vilket hon tycker är bra. 
Har de rörelsepass inne använder de kuddrummet, där inne finns en ribbstol och krokar i taket så 
att de kan hänga upp ringar eller trapets. De brukar också göra en hinderbana som kan gå genom 
alla rum på förskolan. Rummen är rätt små men tillsammans blir det en lång bana menar Disa.  
 

4.5 Pedagogernas utbildning 
Disa är den som har mest utbildning inom området barns rörelse och motorik. Hon anser att hon 
har stor nytta av den och att hon har goda kunskaper om barns motorik. Genom sin utbildning 
har hon fått lära sig mycket om rörelse och motorik som hon använder när hon planerar sina 
rörelsepass. De andra pedagogerna har inte gått någon extra utbildning om barns rörelse eller 
motorik. Birgitta och Cecilia är förskollärare och använder sig av den kunskap de fick om barns 
motorik genom förskollärarutbildningen när de planerar sina pass men mycket bygger på 
erfarenhet.  

Dels så har man ju den grunden man fick utvecklingsmässigt från utbildningen men sedan är det ju 
väldigt mycket erfarenhetsmässigt.  Erfarenheter skulle jag säga mest men naturligtvis har jag läst 
det någon gång i tiden. Jag har ingen speciell kunskap som jag går tillbaka på men den finns ju där 
ganska naturligt. (Cecilia) 
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Cecilia menar att de inte erbjuds så många kurser eller utbildningar inom motorik just nu. Det är 
inte ett prioriterat område för tillfället, nu är det språk och matematik som är populärt anser hon. 
På hennes förskola är också många barn aktiva på fritiden, då är behovet av rörelseträningen inte 
så stort som de skulle varit om barnen inte haft några aktiviteter på fritiden anser hon. Birgitta 
menar att hon har läst sig till mycket kunskap om barns motorik. Hon försöker hålla sig 
uppdaterad genom att läsa aktuell litteratur och artiklar. Anna har barnskötarutbildning och den 
kunskap hon fick under utbildningen om barns motorik menar hon att hon byggt på under sina 
år inom förskolan. Hon anser att erfarenheten har gett henne mycket. ”Alla år inom förskolan har 
gett mig mycket kunskap om barns rörelse och motorik”, säger hon. Alla pedagogerna är ense om 
att erfarenheten spelar stor roll och att de har lärt sig mycket under alla år de arbetat inom 
förskolan. 
 

4.6 Pedagogernas kopplingar till Lpfö 98 och andra styrdokument 
Nedan kommer jag att beskriva pedagogernas kopplingar till Lpfö 98 men även andra 
styrdokument som de anser vara relevanta för planeringen av rörelsepass. 

    4.6.1 Lpfö 98 
Alla pedagoger kopplar rörelsearbetet till det punkter som finns där motorik och rörelse nämns i 
Lpfö 98 (Skolverket, 2006). Birgitta påpekar att de står ju i Lpfö 98 att motorik och rörelse ska 
finnas inom förskolan men att varje förskola sedan får välja om de har det planerat eller ej och 
om man har det på bestämda tider eller väver in det i den dagliga verksamheten. De har dock valt 
att planera in det på bestämda tider för att det känns bättre så, berättar hon, barnen tycker om att 
veta att på tisdagar är det rörelsepass i gymnastiksalen. Barnen får också vara med och bestämma 
vad de ska göra under passen vilket Anna tycker är viktigt efter som läroplanen trycker på att 
även barnen ska vara involverade i verksamheten och att man ska ta vara på deras intressen och 
önskemål. Barnen ska få erfarenhet av ett demokratiskt arbetssätt där de själva deltar aktivt. 
Under punkten Utveckling och lärande i läroplanen står:  

Den (Verksamheten, mitt tillägg) skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 
Flödet av barns tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket 
2006:8f).  

Demokratin tas också upp under den första punkten i Lpfö 98, Grundläggande världen 
(Skolverket, 2006:3). Hela punkten 2.3 i Lpfö 98 ägnas åt barns inflytande i förskolan. Där finns 
både mål och riktlinjer som förskolan ska följa för att barnen ska få inflytande. Birgitta tar upp att 
inom förskolan ska vi se till barnets totala utveckling, språklig-, motorisk-, social- och intellektuell 
utveckling. Mycket av detta får man in i rörelsepassen på ett positivt sätt. Hon anser också att 
barn oftast vågar mer i rörelsesammanhang än om man har samling i en ring. Enligt henne 
kommer de barn som är lite försiktiga fram bättre i motorisk träning, de får ett bättre 
självförtroende, vilket de kan ha nytta av i andra sammanhang. Cecilia anser också att det är 
viktigt att uppmuntra barnen att våga, att prova och att låtsas, de stärker deras självkänsla vilket 
Lpfö 98 tar upp som ett mål. Där står att barnen ska ges möjlighet till tilltro till sin egen förmåga, 
alla barn ska också få erfara hur det känns att göra framsteg och att övervinna svårigheter 
(Skolverket, 2006:4f). Varje barn är ju olika, menar Cecilia, vilket vi måste tänka på och stärka 
dem i sin egen utveckling. I Lpfö 98 står att förskolan ska vara öppen för barns skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (Skolverket, 2006:4) även att varje barn ska få 
utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar nämns och att förskolan ska ta hänsyn till 
barnens olika livsmiljöer och erfarenheter (Skolverket, 2006:5). Samspel och social utveckling är 
också en punkt i Lpfö 98 som alla pedagogerna nämner. I Lpfö 98 står bland annat att barnen ska 
lära sig ta hänsyn till andra och vilja hjälpa dem (Skolverket, 2006:7), ”utveckla sin förmåga att 
fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 
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ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2006:9). För att kunna utvecklas socialt så behöver 
barnet ett språk att kommunicera med vilket Birgitta påpekar. Lpfö 98 (ibid. 2006:6) tar också 
upp att språk och lärande hänger ihop liksom språk och identitetsutveckling. Barnen ska få stöd 
och stimulans i sin sociala förmåga, sin språk- och kommunikationsutveckling (ibid. 2006:10). 
Även Disa tar upp språket som en koppling till Lpfö 98. De får både träna på att lyssna men även 
på att samtala själva. Som ett av målen under Utveckling och lärande nämns att förskolan ska 
sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 
uppfattningar (ibid. 2006:9). Matematik är ett ämne som förs fram mer och mer enligt alla 
pedagogerna. ”Det är väldigt inne och populärt just nu”, säger Cecilia. I den nya läroplanen 
(Skolverket, 2010) som börjar gälla 1 juli 2011 har även matematiken och språket lyfts fram lite 
extra vilket Birgitta också påpekar. I Lpfö 98 finns matematiken nämnd under punkten utveckling 
och lärande. Där står följande:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn […] utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik i meningsfulla sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Skolverket, 
2006:9). 

Vidare står att arbetslaget tillsammans ska stimulera barnens nyfikenhet och begynnande 
förståelse för matematik (Skolverket, 2006:10). Cecilia nämner också rumsuppfattningen när hon 
talar om att plocka in matematiken i rörelsepassen. Hon menar att det inte bara handlar om 
siffror och former. Leken är en annan viktig del av rörelsepassen anser alla pedagogerna. Det ska 
vara roligt och under lekfulla former. Verksamheten i förskolan ska enligt Lpfö 98 vara rolig, 
trygg och lärorik. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. ”I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och att lösa problem” (Skolverket, 2006:6). 

    4.6.2 Andra styrdokument 
Andra styrdokument som pedagogerna gör kopplingar till när de planerar sitt rörelsepass är de 
lokala arbetsplanerna. Birgitta berättar att i deras lokala arbetsplan framhäver de rörelsens 
betydelse för den intellektuella utvecklingen. De ser den som en förutsättning för att barn ska 
kunna tänka kreativt.  På Disas förskola har de ett åtagandedokument där det står att de ska 
arbeta med till exempel på- och avklädning för de små, lära sig gå i snön med mera vilket hon 
kopplar till rörelse. I deras verksamhetsbeskrivning står inte exakt hur de ska arbeta med rörelse 
bara att de ska göra det. Cecilias förskola har också ett åtagandedokument. Hon kopplar inte så 
mycket till det när hon planerar sina rörelsepass men där står att barnens behov av fysiska 
aktiviteter ska tillgodoses och att förväntningarna är att alla barn får sina behov av fysiska 
aktiviteter tillgodosedda. På Annas förskola har de ingen lokal arbetsplan. Det behövs inte om 
man är en enskild förskola, berättar hon, men jag har skrivit en verksamhetsberättelse där jag 
nämner våra rörelsepass. Den kan de sedan titta på när de planerar för nästa år. Ingen nämner 
några andra styrdokument så som kommunens skolplan eller WHO´s hälsostrategi, Hälsa 21, 
som Folkhälsoinstitutet (Folkhälsoinstitutet, 1998:13) anser viktig. 
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5. Diskussion 

Nedan kommer jag att diskutera de jag kommit fram till i resultatet och ställa det mot vad tidigare 
forskare kommit fram till. Jag kommer också att diskutera metoden i detta avsnitt. 

5.1 Resultatdiskussion 
Bokedal (2010) och Ekblom m.fl (2011) har enligt mig visat i sin forskning hur viktigt det är att 
redan vid tidig ålder lägga grunden för ett bra rörelse mönster hos barnen. Ett av syftena med 
studien var att undersöka varför pedagoger i förskolan valde att ha planerade rörelsepass. Jag 
anser att de anledningar som de flesta pedagogerna framhåller är att lära barnen hur roligt det är 
med rörelse och vikten av att röra på sig och vara aktiv för att få ett hälsosamt liv. Detta är enligt 
Lpfö98 ett av målen: ”Förskolan skall 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, 2006:9). Cecilia tar upp att det är många barn som frågar 
efter de planerade rörelsepassen. Enligt min uppfattning har pedagogerna på Cecilias förskola 
lyckats uppfylla två av de tre krav som Coakley (2004:126) tar upp för att barnen ska bli 
intresserade av rörelse. Det första kriteriet är enligt Coakley barnens talang och karaktär vilket jag 
anser pedagogerna inte kan göra så mycket åt. Det andra är inflytande i barnets miljö vilket 
pedagogerna enligt min uppfattning lyckats med. De har överfört sin positiva inställning 
gentemot rörelse till barnen. Enligt Ericsson (2003:179) är detta viktigt för att barnen ska bli mer 
aktiva på fritiden. Det tredje kriteriet enligt Coakley är att barnen ska få möjlighet att utöva och 
prova på olika rörelsepass och idrotter. Min uppfattning är att genom att barnen har pedagoger 
som är positivt inställda till rörelse och ger dem möjlighet att i tidig ålder prova på har barnen 
mycket bra förutsättningar att även i sitt vuxna liv vilja leva ett aktivt och hälsosamt liv. 
Pedagogerna har enligt mig lyckats nå målet i Lpfö 98 om att få barnen medvetna om sin hälsa 
och sitt välbefinnande. Green (2008:128f) anser att ju tidigare barnen påbörjar rörelseträning 
desto större är chansen att de fortsätter även i vuxen ålder. Folkhälsoinstitutet (1997:9) menar att 
om man som barn får chansen att utveckla ett rörelsemönster förblir man aktiv i vuxen ålder. 
Detta påpekar även Disa som ett av skälen till att de har planerade rörelsepass. Hon nämner att 
enligt hennes erfarenhet är det allt fler i dagens samhälle som är inaktiva. Detta tar också Niss 
och Söderström (2006:36) upp som ett samhällsproblem, vilket stämmer med vad Statistiska 
centralbyrån (2007) kommit fram till i sina undersökningar.  
    Det jag reagerar på är att alla pedagoger som jag intervjuat påpekar vikten av de planerade 
rörelsepassen men endast två av dem har det en gång i veckan. Cecilia nämner att barnen 
efterfrågar passen men på både Cecilia och Disas förskola har de endast passen sporadiskt. De 
säger båda att de har pass en gång i månaden. Jag upplever att detta är för sällan när de anser att 
passen är så viktiga. 
    Birgitta tar upp att barnen behöver röra på sig så mycket som möjligt innan de kommer till 
skolan. Folkhälsoinstitutet (1997:19) menar att många redan i förskolan vill att barnen ska kunna 
sitta still och lyssna. Birgitta är enligt min mening en av dem som har förstått hur viktigt rörelsen 
är för att barnen sedan i skolan ska kunna koncentrera sig. Detta har även Ericsson kommit fram 
till i sin avhandling om motorik och skolprestationer. Enligt henne har barn med god motorik 
bättre koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003:144). Även Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993:28) påpekar att för att kunna sitta still måste barnen ha ett välutvecklat balanssinne. Barns 
kroppar är enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2003:23) inte gjorda för långvarig och ensidig 
belastning och Folkhälsoinstitutet (1997:14) tar upp att rörelse är en form av vila och rekreation 
för barn. Genom att barnen tränar och utvecklar sin motorik kommer de att få fler och fler 
automatiserade rörelser, vilket flera forskare (Ericsson, 2003; Folkhälsoinstitutet, 1997; Parlenvi 
och Sohlman, 1985) tar upp som en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig och 
lära sig nya saker. Genom att träna grundrörelser skapar man enligt Niss och Söderström 
(2006:91) förutsättningar för att barnen ska kunna lära sig svårare rörelser. Även Ericsson 
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(2005:20) tar upp att ju fler rörelser barnen lär sig, desto lättare är det att lära sig nya liknande 
rörelser. På Disas förskola tränar de mycket grundövningar såsom, rulla, springa, åla med mera. 
Hon påpekar att framförallt de mindre barnen behöver öva på dessa. Jag anser att hon genom 
sina utbildningar inom gymnastiken fått mycket kunskap om hur viktigt detta är för barnen. Detta 
menar jag visar sig i de uttalanden hon gör anseende barnens ålder och vikten av att träna 
grundformerna. Hon berättar att de främst har planerade rörelsepass för de mindre barnen, Disa 
anser att de då får en grund att stå på och att detta visar sig genom att de större barnen själva 
leker rörelselekar. Hon talar mycket om de små barnens rörelse och att de även tränar på detta 
vid på- och avklädning. Jag anser att de genom att ha fler planerade rörelsepass skulle kunna 
hjälpa barnen ännu mer så att de får det lättare att till exempel klä på sig, vilket även Ericsson 
(2005:20) nämner när hon beskriver att ju fler rörelser barnen lär in desto lättare har de att lära sig 
liknande rörelser. Enligt mig så behöver även de större barnen vägledning och jag anser utifrån 
min erfarenhet att de tycker det är roligt med planerade rörelsepass. Då kan de också få uppleva 
nya saker och få utmaningar av pedagogerna. Cecilia visar, enligt mig, precis som Disa, en 
medvetenhet om vikten av att träna grundformerna när hon försöker få in dem i rörelsepassen. 
Eftersom grovmotoriken är den som utvecklas först enligt principen om differentiering 
(Grindberg och Langlo Jagtöien, 2000:31) anser jag att Cecilia och Disa visar på god kunskap om 
detta när de tränar barnens grundformer först och främst. 
    Lekfullheten i passen anser alla pedagogerna som en viktig sak. De vill att passen ska vara 
roliga och Anna nämner också att det är viktigt att inte ställa några krav på barnen. De gör det 
som de vågar och känner att de klarar av. Hon påpekar att de aldrig tvingar någon att göra en viss 
sak. Enligt Lpfö 98 är leken viktig för barns utveckling och lärande, verksamheten i förskolan ska 
också enligt Lpfö 98 vara rolig, trygg och lärorik (Skolverket, 2006:6). Jag kan efter mina 
intervjuer med pedagogerna dra slutsatser att de tagit fasta på de lekfulla och försöker få med det 
i de planerade rörelsepassen. Tryggheten tar Anna upp och detta kopplar jag i enlighet med andra 
forskare (Ericsson, 2003; Niss och Söderström, 2006; Sandborgh-Holmdahl och Stening, 1993) 
till självkänslan. Niss och Söderström (2006:93) anser att om barnen får göra övningarna många 
gånger känner de att de kan dem och deras självkänsla stärks. Birgitta och Cecilia följer också 
dessa tankar när de har sina pass. Strukturen ser likadan ut gång efter gång. Även Anna har 
liknande pass men hon låter barnen välja vad de vill göra också. Cecilia anser att hon haft samma 
upplägg på sina pass men att hon utvecklar rörelserna vartefter barnen blir äldre och behöver 
utmaningar, vilket också Frostig tar upp när hon föreslår att man ska starta med enkla frekvenser 
som sedan byggs på (Frostig, 1979:29). Jag anser att genom att behålla samma struktur i passen så 
får barnen uppleva trygghet. Då kan de i lugn och ro precis som Sandborgh-Holmdahl och 
Stening (1993:27f) också påtalar få känna att de kan saker, vilket även jag i likhet med Sandborgh-
Holmdahl och Stening anser viktigt för deras självkänsla. Enligt min mening är det då viktigt att 
pedagogerna inte fastnar i samma mönster utan verkligen ger barnen nya utmaningar så att det 
tycker det är kul och kan utvecklas på ett positivt sätt. 
     Birgitta berättar att hon anser det viktigt att barnen får utmaningar, att de på hennes förskola 
försöker ligga steget före hela tiden. Ellneby (2007:17) tar upp vikten av att barnen får stimulans 
som är anpassad efter deras förmåga. Min uppfattning efter intervjun med Birgitta är att 
avdelningarna på hennes förskola kan arbeta efter detta genom att de kan välja hur de vill utföra 
rörelsepassen. De kan enligt henne välja om de vill gå hela avdelningen eller dela in sig i mindre 
grupper. De kan även enligt Birgitta välja om de vill utnyttja hela timmen till en grupp eller 
kanske ha passet i en halvtimme i två grupper. Jag anser att detta ger avdelningarna möjlighet att 
ta hänsyn till barnen och deras behov av rörelse. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000:58) anser 
att ett av målen med rörelse är att främja barnens motoriska utveckling så att barnet kan utveckla 
sin egen kapacitet och skapa ett funktionsmönster där flera funktioner kan vara igång samtidigt 
utan att störa varandra. Genom att alla avdelningarna på Birgittas förskola också har en liknande 
utformning på passen så anser jag att barnen får en chans att känna sig trygga när de känner igen 
övningar och upplägget av passen. I Lpfö 98 finns också detta med, där står bland annat att 
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barnen ska ges möjlighet till tilltro till sin egen förmåga och få erfara hur det är att lyckas, vidare 
står att barnen ska uppmuntras att våga, att prova och att låtsas (Skolverket, 2006:4f). Detta 
tycker jag Cecilia belyser när hon berättar om hur de brukar låtsas åka någonstans. Barnen får då 
enligt mig chansen att under de trygga förhållanden som förskolan ger utvecklas och prova på 
nya saker.  
    Anna berättar att de inte har planerade rörelsepass för de barnen som är nya på förskolan. Hon 
anser att barnen upplever så många nya rutiner ändå den första tiden. Jag anser att detta kan vara 
ett sätt att få barnen att känna sig trygga på förskolan. Min erfarenhet är att den första tiden kan 
barnen ofta vara lite osäkra och behöva komma in i trygga rutiner på förskolan. Jag anser att det 
både kan vara positivt och negativt att vara med om många nya rutiner. Enligt mig så måste man 
se till hur varje barn är, en del klarar det bra medans andra behöver få men klara rutiner, vilket 
även Ellneby (2007:17) tar upp. Hon anser att varje barn behöver få stimulans efter sin 
utvecklingsnivå. Ericsson (2005:32f) menar att mognaden spelar en stor roll men även att övning 
och social stimulans är viktig.  
    Genom att ha rörelsepassen i grupper anser jag att pedagogerna visar på god förståelse för 
vikten av att barnen utvecklar en social förmåga. Niss och Söderström (2006:36) framhåller att 
samspel svetsar samman barnen. Anna har på sin förskola två barn med särskilda behov vilka de 
tar hänsyn till vid planeringen av passen. Genom att göra rörelser som alla barnen känner att de 
kan klara av stärks inte bara barnens själkänsla utan även statusen i gruppen, vilket Ericsson 
(2005:11) påpekar. Enligt min erfarenhet kan barn som inte är motoriskt lika bra utvecklade som 
andra lätt hamna utanför. Som jag tidigare nämnt tar även Grindberg och Langlo Jagtöien 
(2000:16) upp detta, är man motoriskt självsäker är det en inträdesbiljett till samspelet med andra 
barn. Jag anser att genom att dessa barn med särskilda behov får en möjlighet att vara med på 
passen skapar pedagogerna bästa möjliga förutsättningar för dem. Detta påpekas även som viktigt 
i Lpfö 98 som säger att verksamheten ska utgå från barnens behov och att alla barn ska få 
utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2006:5ff). Enligt mig är det då av 
yttersta vikt att pedagogerna verkligen ser till alla barns behov och att de som behöver 
utmaningar får det samtidigt som pedagogerna ser till de barn med särskilda behov. Faran kan, 
enligt min mening, vara att pedagogerna glömmer bort de ”vanliga” barnen och koncentrerar sig 
på de med särskilda behov. 
    Genom att starta rörelsepassen med samling och berätta vad som sker såsom Anna och Cecilia 
gör skapar pedagogerna inte bara en trygghet för barnen utan ag anser att de även ger dem bra 
förutsättningar för att förstå vad som ska ske under passet. Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993:21) påpekar också vikten av att samla barnen eftersom de har svårt att lyssna samtidigt som 
de rör sig. Cecilia försöker även få med lite dramalek under rörelsepassen vilket jag anser är ett 
utmärkt tillfälle för barnen att öva sig att tänka, tala och handla samtidigt vilket enligt Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993:21) påskyndar den förmågan och ger barnen bättre förutsättningar i 
alla inlärningssituationer. Anna låter även barnen vara med och bestämma vad de vill göra under 
passen vilket också är ett sätt för barnen att få öva upp det expressiva språket som Frostig 
(1979:31) talar om. I Lpfö 98 (Skolverket, 2006:10) tas detta också upp som ett av målen, att 
barnen ska få stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. Språket tar även 
Birgitta och Disa upp som en av punkterna som tränas under rörelsepassen.  
    Jag anser att en viktig sak som barnen får uppleva genom detta är demokrati. De får enligt mig 
chansen att vara med och bestämma över sin verksamhet, vilket Lpfö 98 (Skolverket, 2006:3ff) 
tar upp som en av grunderna. Anna nämner att när barnen blir större kan de också förstå enkla 
regler, vilket jag kopplar till Lpfö 98 där det bland annat står att barnen ska lära sig att ta hänsyn 
till andra, hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler (Skolverket, 2006:7ff). 
Matematiken är en annan viktig del som kan tränas under rörelsepassen. Cecilia nämner 
rumsuppfattning som ett sätt att plocka in matematiken, vilket även Frostig (1979:29) och 
Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993:23) tar upp. Genom att uppleva ord såsom före, efter, 
under och bredvid får barnen uppleva orden med hela kroppen, vilket också tränar deras 
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ordkunskap. Matematiken är enligt pedagogerna något som anses vara populärt nu och detta 
stämmer enligt min erfarenhet också. Jag anser detta visar sig framförallt i den nya läroplanen 
(Skolverket, 2010) som börjar gälla 1 juli 2011, där matematiken nämns mer än i Lpfö 98. Genom 
att uppleva orden med kroppen som jag tidigare nämnde tränar barnen även 
kroppsuppfattningen, vilken enligt Folkhälsoinstitutet (1997:17) har stor betydelse för hur man 
upplever sig själv. 
    På Disas förskola har de istället för att planera varje rörelsepass likadant valt att ha väldigt olika 
pass. Detta enligt Disa främst för att de inte har lokaler som är anpassade för ändamålet. Vikten 
av att anpassa inredningen i förskolelokalerna tar Nordlund, Rolander och Larsson (1989:41f) 
upp. Jag anser att genom att de på Disas förskola är flexibla och kan variera rörelsepassen efter de 
förutsättningar som finns så gör de det bästa av situationen. Problemet är enligt min mening att 
små barn behöver rutiner och att få uppleva samma saker flera gånger, vilket de inte får när 
passen är olika varje gång. Flexibilitet och olika utmaningar passar bättre för de större barnen. På 
sommaren har de på Disas förskola mycket rörelsepass ute vilket också Nordlund, Rolander och 
Larsson (1997:45ff) påpekar är bra för barnen. Disa berättar att de ibland kan bygga en 
hinderbana som går genom alla lokalerna på förskolan och att de då använder sig av bänkar och 
bord som finns i lokalerna. Detta är ett utmärkt sätt att träna rörelse enligt Nordlund, Rolander 
och Larsson (1989:41f) som föreslår att man inreder förskolelokalerna med saker som kan 
användas för att få rörelseträning. Detta kan jag se att de gjort både på Disas förskola när de satt 
upp ribbstolar och krokar i taket till ringar och på Cecilias förskola har de inrett det stora rummet 
med kuddar och en matta som de använder under rörelsepassen. Ingen av de intervjuade 
pedagogerna på förskolorna nämner dock möjligheten till rörelsepass ute om vintern. Detta anser 
Nordlund, Rolander och Larsson (1997:114ff) ger en utmärkt möjlighet till rörelseträning i form 
av att till exempel åka skidor eller skridskor. Birgitta och Cecilia nämner snarare att de istället 
väljer att ha mera rörelse inne om vintern istället för att gå ut. Min erfarenhet är precis som 
Birgittas att man väljer att inte vara ute lika mycket på vintern som på sommaren. Jag anser detta 
har att göra med att barnen slipper klä på sig massa kläder och oftast när de kommer ut på 
vintern är de mindre barnen inte lika rörliga och börjar då frysa. Ett sätt att tillgodose barnens 
rörelsebehov under vintern kan då enligt min erfarenhet vara att ha planerade rörelsepass såsom 
Birgitta och Cecilia nämner. Jag anser dock att de skulle kunna utnyttja vintern och snön mer i 
sina rörelsepass. De skulle kunna åka mer skridskor och skidor. Min erfarenhet är att även mycket 
små barn redan vid två- och treårs ålder kan prova detta. Pulkaåkning anser jag också kan göras 
till ett planerat rörelsepass och att pedagogerna utnyttjar snön genom att göra en hinderbana i 
den. 
    Anna och Birgittas förskolor är de som har lokaler som är utformade för rörelse. Annas 
förskola använder sig dessutom av den gymnastiksal som finns i skolan där de flesta barn sedan 
kommer att börja. Jag anser att detta gör att barnen får en trygghet när de börjar skolan. Att 
komma in i en stor gymnastiksal kan enligt min erfarenhet vara en obehaglig upplevelse. Har man 
då upplevt denna lokal med en liten grupp som man känner sig trygg med anser jag att barnen 
fått bra förutsättningar när de sedan i en stor skolklass ska ha gymnastik i salen. Fördelen med att 
ha rörelsen i de vanliga förskolelokalerna såsom Cecilia och Disa har är, enligt mig, att man 
kanske inte behöver planera varje pass utan att rörelseträningen kan ske lite närsomhelst i 
verksamheten. Både Cecilia och Disa säger också att de inte har preciserat när de ska ha 
planerade rörelsepass utan att det kan skilja från månad till månad. Faran med detta anser jag är 
att de planerade rörelsepassen då inte blir av. Anna och Birgitta däremot har inbokade tider varje 
vecka vilket jag anser är naturligt när man måste gå till en annan lokal som flera använder. 
    Alla de förskolor som jag varit på har rörelse med i sina lokala arbetsplaner, åtagandedokument 
eller verksamhetsberättelser. Hur de kopplar till dessa dokument och även Lpfö 98 när de 
planerar sina rörelsepass är olika. Jag kan dock under min studie se att de får in många fler mål i 
sina rörelsepass än endast motoriken, vilket också pedagogerna nämner under intervjuerna. Jag 
anser att genom att införa rörelsen på ett tidigt stadium kan de barn som behöver få extra hjälp 
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upptäckas tidigt precis som Anna och Disa också nämner och enligt Ellneby (2007:17) underlättar 
detta sedan när barnen ska börja skolan. Ericsson (2003:177) föreslår att man vid skolstart kan 
införa motorikobservationer men jag anser att detta med fördel kan ske tidigare. WHO´s 
hälsostrategi, Hälsa 21 (1998) och nationella folkhälsokommittén (Raustorp, 2004:86) anser att 
rörelse är viktigt för vår hälsa. Jag anser att de pedagoger jag intervjuat lyckas förmedla detta till 
barnen på deras förskolor och hoppas att de har fått en bra grund för att leva ett aktivt liv. 
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6. Sammanfattning och vidare forskning 

Det jag anser jag kommit fram till under min studie är att pedagogerna jag intervjuat väljer att ha 
planerade rörelsepass pass främst för att barnen ska få möjlighet att erfara hur viktigt det är att 
röra på sig. De väljer att föra fram leken under passen för att på ett lekfullt och roligt sätt 
förmedla detta till barnen. De som också framkommit under studien är att pedagogerna kopplar 
till många mål i Lpfö 98, inte bara de som har att göra med motoriken. 
För att vidareutveckla min studie skulle jag föreslå att man kan undersöka fler förskolor för att se 
om fler pedagoger ser på rörelsepassen på liknande sätt. Det skulle också vara intressant att 
undersöka varför vissa väljer bort planerade rörelsepass och hur de får in rörelse och motorik i 
den dagliga verksamheten. En annan vinkling jag kan se på studien är att göra en jämförelse med 
förskolor utan profilering och förskolor som profilerar sig med rörelse. För att få en bättre bild 
av rörelsepassen anser jag att man även kan utveckla studien med observationer av rörelsepass på 
olika förskolor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilken kunskap har du angående barns motorik?  

3. Har du gått någon utbildning om barns rörelse? Varför? Varför inte? 

4. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

5. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

6. Är förskolan kommunal eller privat? 

7. Har förskolan någon speciell inriktning? 

8. Hur gamla är barnen? 

9. Har alla barnen på förskolan/avdelningen planerade rörelsepass? 

10. Är passen olika beroende på barnens ålder? 

11. Hur ofta har ni planerade rörelsepass? 

12. Varför har ni planerade rörelsepass? 

13. Hur ser ett rörelsepass ut i praktiken? 

14. Hur kan du se en koppling till Lpfö 98? 

15. Står det något om rörelse i er lokala arbetsplan? 

16. Vilket utrymme används för rörelsepassen? 
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