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Förord 
 

Vi är två blivande förskollärare som går vår sjunde och sista termin på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har valt att skriva om planerad rörelse 

i förskolan. Vi anser att rörelse är bland de viktigaste momentet i utveckling av barn i 

förskoleåldern. Förutom att den har en positiv inverkan på den fysiska hälsan kan man få 

med så mycket mer. Exempel på områden kan vara matematik, språk, känslor, kreativitet 

och emotionella uttryck. Vi vill tacka alla som har gjort denna studie möjlig, våra familjer 

och nära och kära som har stöttat oss under vårt arbete. Vi vill tacka alla de förskolor och 

pedagoger som har ställt upp och deltagit i denna studie samt vår handledare som har 

hjälpt oss. 
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Abstrakt 
Vi var intresserade av att undersöka hur förskolor i en stadsmiljö och förskolor i en 

naturnära miljö arbetar med planerade rörelser och vad det är för skillnad respektive 

förskolor uppvisar i detta avseende. När vi har varit verksamma på förskolor har vi fått 

uppfattningen att det inte är så mycket planerad rörelse på förskolorna. Förskolans uppgift 

är att tillgodose att alla barnen får möjligheter att vara involverade i fysiska aktiviteter 

samt att barnen får information om vad som är bra för hälsan. Syftet med vår studie var 

att undersöka hur mycket planerad rörelse det är på förskolor och om det är någon skillnad 

på förskolor i stadsmiljö jämfört med förskolor i en naturnära miljö. Syfte var vidare att 

få bredare kunskap om barnskötarnas och förskollärarnas arbete med planerade 

rörelseaktiviteter. Förskolan har en stor roll för de familjer och barn som inte har den 

ekonomiska möjligheten att bekosta en fritidsaktivitet eller där föräldrarna arbetar långa 

dagar så att det inte finns tid för någon fritidsaktivitet. Vi har tillsammans valt sex 

förskolor i Mellansverige där tre av dessa låg i stadsmiljö och tre låg i naturnära miljö. 

Resultat är uppdelat i 2 delar, den kvalitativa och den kvantitativa. Båda delarna var 

uppdelade i fem olika kategorier - personfrågor, pedagogens attityder, rörelsens 

utformning, den fysiska miljön och påverkan. De kvantitativa enkäterna redovisades med 

tabeller. I resultatet framgår det att de planerade rörelseaktiviteterna sker i större 

omfattning i stadsmiljö och i naturnära miljö sker de mer sporadiskt. I stadsmiljö är det 

fler typiska rörelsepass än i den naturnära miljön då skogen i naturmiljön används som 

ett redskap. Alla vill påverka miljön men förutsättningarna för det ser olika ut. Vi kom 

fram till att man inte använder för lite rörelse i förskolan men att den ofta sker omedvetet.  

 

 

Nyckelord: rörelse, planerade rörelseaktiviteter, förskola, fysiska aktiviteter, barn, 

förskollärare, naturmiljö, stadsmiljö,  
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1. Inledning 
 

När vi var verksamma på förskolor fick vi uppfattningen att det inte är så mycket planerad 

rörelse på förskolorna. Vi blev intresserade av hur förskolor arbetar med rörelse och hur 

mycket av rörelsen som är planerad och hur den används i förskolan. Vi 

uppmärksammade att den planerade rörelsen inom förskolan många gånger kommer på 

avvägar och ersätts med andra ämne. För att rörelse inte skall elimineras kan den ko-

operera med andra aktiviteter på förskolan där barnen kan få en bredare utveckling. 

Exempelvis kan man med fördel blanda rörelse med matematik, språk, känslor, rytm och 

takt. 

Linda Gustafsson och Steiney Kristinsdottir (2008) skriver i sitt examensarbete att fler 

och fler barn tillbringar mer timmar framför tv:n och datorn, ett faktum som också 

Hannaford (1997) tar upp i sin bok och hänvisar till forskningen som säger att tv-tittares 

hjärnor svarar på rörelser på tv:n som om de vore verkliga, vilket gör att nervsystemet 

bereder sig på en fysisk respons. Detta kan leda till våld och brott i framtiden eftersom 

tv:n kan orsaka stress. Människans hjärna är mycket känslig och kan bli lätt påverkad. 

Programutvecklare är medvetna om detta och använder det för att hålla tittarna framför 

apparaten till och med när man inte vill (Hannaford, 1997). Detta resulterar i sin tur i färre 

rörelseaktiviteter. Det faktum att rörelse och lek utomhus har påtagligt minskat tas upp i 

flera undersökningar. (Gustafsson och Kristinsdottir, 2008).  

Även Wilhemsson (2005) hävdar att fler barn har blivit mer passiva och tillbringar mycket 

tid framför tv-apparater och datorer. Intresset för olika sorters aktiviteter bland annat 

utomhus har minskat jämfört med tidigare åren. Wilhemsson (2005) tillägger att bristen 

på de fysiska aktiviteterna är ett stort hot mot våra barn vilket medför större risk för 

övervikt och ohälsa i deras yngre år. 

Enligt Livsmedelsverket (2015) blir vart femte barn överviktigt, vilket ofta förekommer 

i socioekonomiskt svaga grupper. Barn som är överviktiga innan de fyllt fem år löper 

dock mindre risk att bli överviktiga senare i livet än ett barn som är överviktig vid tio års 

ålder. Hela två tredjedelar av alla överviktiga barn som är i tioårsåldern fortsätter att vara 

överviktiga i vuxenålder (Livsmedelsverket, 2015). Både barnens föräldrar och 

personalen på förskolan har ett stort ansvar för barnens fysiska vanor men även ansvar 

för deras matvanor så att de får en allsidig hälsosam kost. 

 

1.1 Varför är vi intresserade av rörelse? 
När vi var verksamma på förskolor ställde vi oss frågan det inte var så många planerade 

och strukturerade rörelseaktiviteter på förskolorna. När barn på förskolor inomhus 

började visa att de behövde röra på sig genom att springa blev de av personalen istället 

erbjudna att gå ut på gården och leka eftersom det inte var tillåtet att springa inomhus. Vi 

blev nyfikna på om förskolorna erbjöd en planerad rörelseaktivitet för att täcka barnens 

rörelsebehov? 

 

Vi fick intrycket av att utevistelsen på gården som planerad rörelseaktivitet på förskolan 

räcker för barnens rörelsebehov. Därför lägger inte personalen stor vikt på planerade 

rörelse aktiviteter. Barnen går ut på gården för att de behöver röra på sig, men enligt 

artikeln av Krantz (2004) får inte barnen en interaktion med vuxna bara av att vara ute på 

gården som de kunde ha fått under en planerad rörelseaktivitet. Enligt forskaren erbjuder 

inte vistelse på utegården samspel mellan vuxna och barn eftersom utegården ofta blir en 

extrachans till rast för personalen. 
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I barnens liv omfattar förskoleåldern perioden från födseln till 7 år i barnens liv. Det är 

just i den här åldern som kroppen växer mest intensivt och utgör en viktig funktion för 

barnens utveckling. Barnens organism får grunden för omfattande utveckling av fysisk 

förmåga. Därför anser vi att fysisk rörelse är ett angeläget och relevant ämne att 

undersöka, inte minst då forskningen tydligt visar att barn behöver röra på sig minst en 

timme om dagen samt leka eller träna hårdare två till tre gånger per vecka (Eriksson, 

2015, 22 mars). 

 

 

1.2 Definition av planerade rörelsepass 
Med planerade rörelsepass avser vi dem rörelseaktiviteter som personalen har förplanerat 

det vill säga vad och hur man ska utföra aktiviteten samt vad som ligger bakom den. Vi 

vill lägga ett bredare fokus på rörelse där det kan ingå dans, hinderbana, avslappning, 

gymnastik, balans, sång och massage.  

 

 

1.3 Vad styrdokumenten säger om rörelse i förskolan 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehall 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper 

också̊ att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multi media och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning 

(Skolverket, 2010). 

Läroplanen beskriver att förskolans uppdrag är att erbjuda barn möjligheter att skapa och 

kommunicera med varandra och sig själva genom olika uttrycksformer. Dessa 

uttrycksformer är bland annat rörelse, dans och rytmik. Detta ska göras för att främja 

barnens utveckling och deras lärande. Exempelvis som multimedia finns det en CD skiva 

med ”Miniröris” med tydliga instruktioner.  

 
Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Skolverket, 2010). 

Förskolan behöver planera hur mycket fysisk aktivitet barnen behöver för att de ska 

utveckla sin motorik, sin koordinationsförmåga och sin kroppsuppfattning, detta är 

något som alla förskollärare behöver diskutera igenom.  

 
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

(Skolverket, 2010). 

Barnen erfar olika upplevelser, tankar och erfarenheter genom uttrycksformer som passar 

dem och som barnen känner sig trygga med. 

 

Det ligger i förskolechefens uppdrag enligt Skolverket, 2010 att utforma barnens 

förskole miljö så den blir attraktiv för lärandet och deras utveckling.  
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Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 

som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010). 

Förskolemiljön bör vara varierad så barnen får en chans att utveckla sin kreativitet.  

Enligt Skolverket (2005) bör syftet hos idrott och hälsa få eleverna till allsidiga 

rörelseförmågor och skapa ett intresse för fysiska aktiviteter. Undervisningen ska ge 

kunskap om hur man påverkar den fysiska förmågan och hälsan (Skolverket, 2005). 500 

timmar i idrott och hälsa, så många timmar ska en elev ha uppnått när den har gått färdigt 

grundskoleutbildningen (Skolverket, 2005). Det är cirka en timme per vecka idrott i 

skolan i dagsläget men EUs rekommendationer säger att det ska vara minst 60 minuter 

per dag. 

 

Enligt EUs-riktlinjer om fysisk aktivitet bör aktiviteterna vara anpassade till deras 

utvecklingsnivå. Aktiviteterna kan samlas ihop i omgångar på minst tio minuter och bör 

vara tilltalande och varierande (EU-riktlinjer, 2008). 
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2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna och barnskötare på 

förskolorna arbetar med planerade rörelseaktiviteter. Å ena sidan ska vi granska detta på 

de förskolor i stadsmiljö där inte alla har tillgång till en förskole gård eller en närliggande 

skog, å andra sidan granskar vi de förskolor i naturmiljö, dvs. de förskolor som ligger i 

anslutning till ett naturområde. Svaren kommer vi dela i olika kategorier i resultat och 

diskussionen. 

 

 

Frågeställningar 
 

 Hur ser utformningen av rörelse ut på förskolan? 

 Vad är personalens attityder till rörelse? 

 Hur påverkar den fysiska miljön barnens rörelse enligt de som arbetar med 

rörelse? 

 Vilka inom förskolans regi har möjlighet att påverka den fysiska miljön och 

rörelsen? 
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3. Bakgrund 
I denna del av studien ska vi redovisa de vetenskapliga arbeten som vi anser vara 

relevanta för vår egen studie. Vi har använt oss av högskolans databas Discovery när vi 

har sökt efter dessa studier.  

 

 

Forskningsöversikt 
 

Enligt Lorenzo-Lasa, Ideishi & Ideishi (2007) skapar barn egna erfarenheter för att 

utforska omvärlden med hjälp av rörelse. Genom rörelse kan barn aktivera kreativitet, 

kognitivitet, sociala samt känslomässiga upplevelser vilket underlättar barnens 

utforskning av omvärlden via rörelse. Forskarna menar att rörelse och musikupplevelser 

är integrerade i förskolans läroplan, vilket genom rytm och mönster också kan förtydliga 

matematiska begrepp och logiska koncept. Vidare hävdas i denna studie att kreativ rörelse 

och dans kan vara en omvälvande upplevelse som utvecklar kroppens medvetenhet, samt 

barnens personliga identitet och kontroll över sin kropp. Forskarna har kommit fram till 

att barn får ett större utbud av emotionella känslor som signaleras genom rörelse. De barn 

som förstår de grundläggande emotionella signalerna kan få en bredare emotionell 

kunskap vilket de kan använda sig av senare. Barn får en mycket bredare kunskap kring 

sin kropp, omgivning samt erfarenheter som man kan koppla till rörelse (Lorenzo-Lasa 

et al., 2007). 

Gustafsson och Kristinsdottir (2008) skriver i sitt examensarbete att ett allt större antal 

barn idag tillbringar fler timmar framför tv:n och datorn, vilket i sin tur resulterar i färre 

rörelseaktiviteter. Även Wilhemsson (2005) hävdar att fler barn har blivit mer passiva 

och tillbringar mycket tid framför tv-apparater och datorer. Intresset för olika sorters 

aktiviteter utomhus har minskat jämfört med tidigare år. Wilhemsson (2005) tillägger att 

brist på fysiska aktiviteter är ett stort hot mot våra barn vilket medför större risk för 

övervikt och ohälsa i deras yngre år. 

 

Enligt Sevimli-Celik & Johnson (2013) minskas barnens fysiska aktiviteter för att istället 

öka barnens koncentration på andra skolämnen. Under de senaste åren har skolor tenderat 

att fokusera på akademiska ämnen, även om de tre andra utvecklingsaspekterna – den 

kognitiva, den socialt-emotionella samt den fysiska – är minst lika viktiga för barnens 

utveckling. Den fysiska aspekten får minst uppmärksamhet poängteras i studien. I studier 

med förskolebarn i Virginia har man undersökt sambandet mellan tiden som ägnas åt 

konst, musik och fysisk aktivitet och deras betyg i engelska, matte, naturvetenskap och 

historia/samhällsvetenskap. Resultaten visade att minskningen av den tid på konst, musik 

och fysisk aktivitet till förmån för de andra ämnena inte hade någon positiv inverkan på 

betyg. Dessutom har flera andra studier visat ett positivt samband mellan tiden som 

barnen lägger ner på fysiska aktiviteter och deras kognitiva prestation.  

I en aktivitet räknade barnen ballonger som de sparkade under en minut. I en annan gick 

de runt i en cirkel av bokstäver samtidigt som musik spelades upp och varje barn sa vilken 

bokstav det var de stod bredvid när musiken stannade. Lärare har dessutom rapporterat 

att sådana aktiviteter inte alls har stört utan tvärtom förbättrat barnens förmåga att närvara 

på sina lektioner och deras förmåga att både fysiskt och verbalt uttrycka sig. Dessutom 

hjälper fysiska aktiviteter förskolebarn att bli kompetenta i sina kroppsrörelser och att 

utveckla en positiv attityd till dessa. Fysiska aktiviteter är viktiga för att utveckla och 

behålla bra hälsa vilket har stor vikt på barnens livskvalitet i senare år. Vuxna som deltog 
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i olika fysiska aktiviteter som småbarn tenderar att vara mer aktiva och delta i olika 

sportaktiviteter i jämförelse med dem som inte gjorde det (Sevimli-Celik & Johnson, 

2013). 

Det nationella ministeriet för sport och fysisk utbildning har utvecklat fem specifika 

rekommendationer för att informera pedagoger och föräldrar om deras barns behov av 

fysisk aktivitet från födseln till fem årsåldern. Enligt dessa råd ska alla barn ägna sig 

dagligen åt fysisk aktivitet. Här är de fem rekommendationerna: 

 

1. Förskolebarn ska få minst 60 minuter av strukturerad fysisk aktivitet varje dag. 

2. Förskolebarn ska ägna minst 60 minuter och upp till flera timmar av ostrukturerad 

fysisk aktivitet varje dag och ska inte sitta ner i mer än 60 minuter åt gången, 

förutom när de sover. 

3. Förskolebarn ska uppmuntras att utveckla motoriken. 

4. Förskolebarn ska ha tillgång till inomhus- och utomhusområden där de på ett 

säkert sätt kan genomföra aktivitet för de stora musklerna. 

5. Lärare och föräldrar som ansvarar för barnens hälsa är ansvariga för att förstå 

vikten av fysisk aktivitet och att ge möjlighet för strukturerad och ostrukturerad 

fysisk aktivitet. 

 

Enligt Sevimli-Celik & Johnson (2013) är dessa råd skapade för att hjälpa lärare att se till 

att det finns daglig aktivitet som förskolebarn behöver. Forskarna har dock kommit fram 

till att många förskolebarn inte ägnar sig åt 60 minuters strukturerad och 60 minuters 

ostrukturerad fysisk aktivitet som det rekommenderas. Dessutom har det visat sig att 

uppmuntran från lärare och vårdgivare har en stark och långlivad effekt på om barn ägnar 

sig åt fysiska aktiviteter eller inte. Jämfört med de lärare som inte uppskattade fysisk 

aktivitet och de som gjorde det gjorde det sistnämnda så att barn blev mer uppmuntrade 

att gå ut och det var större chans att aktivera dem i aktiva lekar (Sevimli-Celik & Johnson, 

2013). 

Sammanfattningsvis visar studien att lärarna för att kunna öka den fysiska aktiviteten hos 

förskolebarn behöver förbättra sina kunskaper kring fysiska aktiviteter, skapa utrymme 

som tillåter barnen att röra på sig, leka på ett säkert sätt samt utveckla sitt självförtroende 

genom fysiska aktiviteter. Därtill behöver lärarna uppmuntra vårdnadshavarnas 

deltagande genom att upplysa vårdnadshavarna om deras viktiga roll. Lärarna bör vidare 

samarbeta med sina kollegor i andra områden och dela idéer och metoder för att utveckla 

fysisk aktivitet hos småbarn (Sevimli-Celik & Johnson, 2013). 

 

Sigmund, E., Sigmundov, D & Ansari, W. E (2009) skriver i sin artikel om hur barn som 

utövar någon form av fysiska aktiviteter när de är i åldrarna mellan fyra till elva år med 

stor sannolikhet kommer att fortsätta med fysiska aktiviteter även när de uppnått 

vuxenålder. Barnen får tidigt en positiv syn på fysiska aktiviteter och de får även en 

positiv attityd till konditionen.  

 

Barn behöver röra på sig, de behöver bli erbjudna fysisk aktivitet och rörelse. Många barn 

visar intresse genom att hoppa och springa. Utan utmaningar utvecklas inte barnens 

balans, styrka, koordination eller självförtroende. Allt detta hänger ihop med barnens 

fysiska rörelser.  
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Personalen som tas upp i artikeln behöver vara engagerade i barnens rörelser, personalen 

på förskolan lät ofta barnen springa av sig utan vidare interaktion mellan vuxna och barn. 

Barnen tillbringade på gården ungefär en timme på förmiddagen och en timme på 

eftermiddagen, det är den minsta rekommenderade tiden som barn behöver vara utomhus 

per dag. Artikelförfattarna menar att förskolans miljö är viktig för att barnen ska kunna 

utföra tillfredsställande fysiska aktiviteter, den belyser även att miljön på förskolan 

behöver vara rik på vegetation. 

Det som barnen gjorde på förskolans gård var att springa, cykla, leka i sandlådan samt 

delta i vattenlekar.  

Det var mycket fokus på barnens säkerhet vilket resulterade i att utforskandet och 

utmaningarna hamnade lite i skymundan, pinnar var inte längre tillåtet, inte heller stenar 

på grund av olyckor och skador (Kantz, 2004). 

 

En annan artikel visar att personalen på förskolan har en stor roll för barnens fysiska 

aktiviteter och även deras utomhusvistelse. Artikeln hänvisar till en undersökning av 

amerikanska barn i åldrarna mellan tre till fem år och deras eventuella orsaker till 

övervikt. 50 procent av förskolorna i USA uppfyller inte rekommendationerna som finns 

för utomhusvistelse och för barns fysiska aktiviteter. Studien genomfördes i staten 

Cincinnati, OH, USA med intervju av 49 pedagoger. Man undersökte hur viktigt 

personalen på förskolorna tycker det är med fysisk aktivitet och utomhusvistelse samt 

vilka möjligheter och begränsningar det finns. Forskningsresultaten visade att personalen 

ansåg att det fanns många möjligheter med fysisk aktivitet såsom utveckling av grov 

motorik, minskning av stress, förbättrad uppmärksamhet, bättre sömn och bättre samspel 

mellan barnen. De begränsningar som personalen ansåg att det fanns var sämre 

väderförhållanden, barnen hade inte lämpliga utekläder och att det krävdes mycket 

förberedelse för att komma ut. De hindren som personalen såg hängde ihop med deras 

personliga intressen och preferenser. Samt att de flesta som deltog i studien upplevde att 

de var grindvakter på förskolans ute gård. Det är grindvakten som beslutar om 

avdelningen ska gå ut, var på gården barnen kan vara samt i vilken utsträckning man som 

personal ska vara involverad i barnens fysiska aktiviteter på gården. Personalen 

uppfattade att de själva inte hade en aktiv roll på gården. Författarnas slutsats om barnens 

erfarenheter av fysiska aktiviteter och utomhusvistelse kan vara olika beroende på vilket 

förhållningssätt, engagemang och kreativitet som personalen på förskolorna har. Det är 

personalen som vid sidan av miljön skapar möjligheter eller hinder (Copeland, K.A., 

Kendeigh, C.A., Saelens, B.E., Kalkwarf, H.J., & Sherman, S.N. 2012). 

  

Enligt forskningsartikeln framkom det att minskad tid på fysiska aktiviteter inte gav bättre 

koncentration på de andra ämnena och hade heller ingen positiv påverkan på betygen. 

Dessutom har flera andra studier visat ett positivt samband mellan tiden som barnen 

lägger ner på fysiska aktiviteter och deras kognitiva prestation (Carlson et al., 2008). 

 

I Reggio Emilias filosofi framkommer det att barn har 100 språk och att barnen kan 

uttrycka sig i rörelsen eller dansen. Enligt Wallin (1996) i Reggio Emilia pedagogiken 

anses det att barnets utveckling för begrepp och ord har samband med egna erfarenheter 

och egna sinnliga upptäckter som sker via kroppsliga upplevelser. Wallin (1996) skriver 

att Lois Malaguzzi menade att barn berikar sitt ordförråd när de får uppleva orden på olika 

sätt med känslor, rörelser, upplevelser, musik, teater och diskussioner med sina hundra 

språk. 
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4. Metod 
 

I metod delen redogör vi för vilken forskningsmetod vi har valt. Vi redovisar val av 

förskolor samt hur vi arbetade med enkäterna. Under metoddiskussionen tar vi upp 

fördelarna och nackdelarna med den metod som vi valt att använda.   

 

 

4.1 Avgränsning 
Vi pratade först om att vi skulle jämföra hur förskolor i Sverige arbetar med rörelse 

jämfört med förskolor i Ryssland, då det hade varit intressant att få se vilka skillnader och 

vilka likheter det kan finnas mellan två länder. Detta är för att hitta den gyllene 

medelvägen i arbetet inom rörelse mellan två länder. För att sedan använda sig av de bästa 

resultat i en jämförelse mellan de två länderna. Vilka skillnader och likheter det hade varit 

i styrdokumenten länderna emellan.  

Vårt antagande är att förskolor i stadsmiljö arbetar mer med rörelseaktiviteter än förskolor 

som befinner sig i naturnära miljön eftersom det inte finns samma möjligheter i stadsmiljö 

som exempelvis skogen har att erbjuda. Vi ville också veta om det bland de förskolor som 

deltog i studien fanns någon förskola som arbetade med dans som rörelse. 

 

 

4.2 Val av förskolor 
Vi har tillsammans valt sex förskolor i Mellansverige. Tre av dessa förskolor låg i 

stadsmiljö och tre låg i naturmiljö. Vi har uppmärksammat att många förskolor som ligger 

i stadsmiljö inte har någon förskole gård vilket väckte våra tankar hur dessa förskolor 

förhåller sig till planerade rörelseaktiviteter kontra förskolor i naturmiljö. Anna har 

kontaktat förskolecheferna och de har i sin tur vidarebefordrat intervjufrågor och enkäter 

till förskolepersonalen. Två av de förskolor som ursprungligen valdes ut tackade nej på 

grund av tidsbrist. Då söktes det upp två nya förskolor och en av dessa förskolor som vi 

samlade in material från hade ett mindre avstånd till skogen. Carina tog kontakt med en 

förskollärare som vidarebefordrade informationen om studien till andra förskollärare. 

Sedan mailade Carina enkäterna och informationen om hur studien skulle gå till, till de 

förskollärarna som tackat ja till att delta i studien men med vetskapen om att de 

fortfarande kunde tacka nej och vidarebefordra all information till sina kollegor. Carina 

kontaktade tre förskolor som låg i naturnära miljö och alla tre ställde upp på 

undersökningen. De ville dock veta vad det var för typ av enkäter och hur mycket tid som 

skulle gå åt. När Carina berättade att det var en skriftliga enkätfrågor blev det ett positivt 

bemötande då de inte behövde avsätta någon specifik tid till en muntlig intervju. 

På förskolorna i naturmiljö deltog 3 förskolor med 11 personer varav 6 av dessa personer 

var förskollärare. 

På förskolorna i stadsmiljö deltog 3 förskolor med 21 personer varav 6 av dessa personer 

var förskollärare. Sammanlagt var det 32 personer som deltog i undersökningen. 

Förskolorna som hade gett sitt samtycke till att medverka i undersökningen fick 

informationsbrev med en kort beskrivning av vad undersökningen handlade om och hur 

det insamlade materialet skulle komma att behandlas. 
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4.3 Genomförande med kvalitativa metoder 

Vi valde att använda oss av enkäter till all personal som arbetade på förskolornas 

avdelningar för äldre barn och som deltog i denna studie. Detta för att få en bredare bild 

av hur all personal på avdelningarna ser på rörelse. Enligt Andersen (1994) använder man 

enkäter till de personer som ska utfrågas som läser och besvarar frågor själva. Under dessa 

kvalitativa och kvantitativa enkäter sker inga personliga möten (Andersen, 1994). De 

kvalitativa enkäterna bestod av 28 frågor och var uppdelade i fem olika teman, 

personfrågor, pedagogens attityder, rörelsens utformning, fysiska miljön och påverkan. 

De enkäterna var riktade mot förskollärarna på avdelningarna för större barn. Vi skickade 

de kvalitativa enkäterna till förskollärare via mail. Detta eftersom det skulle ta mindre av 

deras tid och de kunde själva välja när det passar dem att svara på frågorna. Fokus ligger 

på kvalitativa enkäter med tolkande analyser som senare bearbetas i textmaterial (Patel & 

Davidsson, 2011). Den kvantitativa enkäten bestod av 13 frågor med fasta svarsalternativ 

där respondenten svarar på en fråga genom att välja ett av flera svarsalternativ som vi 

formulerat i förväg (Patel & Davidsson, 2011). Denna enkät var riktad till all övrig 

personal på avdelningarna för större barn. De kvantitativa enkäterna mailade vi till 

förskolepersonalen och de vidarebefordrade dessa till kollegorna som är både 

förskollärare och barnskötare så att all personal som arbetade på avdelningen med större 

barn fick möjlighet att delta i undersökningen. Vi valde skriftliga frågor som vi lämnade 

till respondenterna som de själva fick svara skriftligt på och bestämma över sin tid. För 

att de inte skulle känna sig påverkade av intervjuaren att ledas in i olika svar var 

frågorna öppna och kunde tolkas på olika sätt. Enligt Ahrne (2011) avser kvalitativ metod 

att frågorna rör framförallt respondentens upplevelser på saker samt syn på verkligheten. 

Detta styrker även Andersen (1994) och menar att två personer kan påverka varandra 

under en kommunikationsprocess. Enkätfrågorna formulerades och antecknades på 

förhand av intervjuarna, vilka enligt Andersen (1994) inte kan omformuleras eller ställas 

i en annan ordning även om respondenten inte förstår en fråga.  

 

 

4.4 Jämförelse 
Vi har samlat in enkätmaterialet från alla förskolor som vi sedan har jämfört för att få 

fram hur de arbetade med rörelseaktiviteter. Först jämförde vi alla förskolorna med 

varandra och sedan jämförde vi förskolor i stadsmiljö med förskolor i naturmiljö.  
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5. Kvalitativt resultat   
I denna del redovisar vi för vad förskollärarna i stadsmiljön och i naturmiljön svarade på 

i öppna enkätfrågorna. Vi har delat upp kapitlet i 2 delar, kvalitativ och kvantitativ. I den 

kvalitativa delen sammanfattar vi svaren på öppna frågor från förskollärare och lägger till 

våra egna kommentarer.  

Både den kvalitativa och den kvantitativa delen är uppdelade i 5 olika kategorier och 

under varje kategori finns olika teman.  I slutet av varje kategori skriver vi om vad vi fick 

för resultat i stads- och i naturmiljö förskolor.  

 

 

5.1 Rörelseutbildning hos förskollärare  
 

5.1.1 Stadsmiljö 

Förskollärarna från stadsmiljön som besvarade enkäterna hade fått sin rörelseutbildning 

genom en kurs som ingick i förskollärarutbildningen. En av förskollärarna hade ELP 

(estetiska lärprocesser) utbildning, och en annan förskollärare hade utbildning från mini-

röris1 och röris från “Friskis & Svettis”.  

 

5.1.2 Naturmiljö  
De förskollärare som deltog i studien och som arbetade i en naturnära miljö hade fått sin 

rörelseutbildning på en kurs som ingick i förskollärarutbildningen. 

 

Vår kommentar: Det är fler personer som har utbildning inom rörelse i stadsmiljön än i 

naturmiljön.   

 

 

5.2 Pedagogens attityder  
Förskolorna i stadsmiljö menade att det är viktigt att barnen får rörelseaktiviteter som är 

anpassade efter deras ålder och att man visar tydligt att det finns glädje i rörelse. De menar 

att det är viktigt att barnen får en kroppsuppfattning och detta kan de få genom 

rörelseaktiviteter med anpassade utmaningar. Desto mer barnen övar på dessa rörelser 

desto bättre utveckling ger det.  

 

På förskole gårdarna i naturmiljö fanns stenar och träd som lockade till både lek och 

rörelse. Barnen utför många olika rörelseaktiviteter på förskolornas utegårdar såsom 

                                                 
1 "Mini-Röris är ett gymnastikprogram från Friskis & Svettis för barn mellan tre till sex år.  
Som förälder, förskollärare eller annan vuxen jympar och leker du Mini-Röris med barnen hemma eller i 

förskolan. Mini-Röris är roligt och enkelt och kan köras både inomhus och utomhus i vanliga kläder. 

Programmet är uppdelat i fem delar med stort fokus på grovmotorisk träning: start, lek på golvet, upp och 

hoppa, nedvarvning och vila. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela 

programmet är cirka 20 minuter. I varje Mini-Röris-paket ingår en musik-cd med instruktioner samt en 

plansch med illustrationer av rörelserna." http://web.friskissvettis.se/alla-barnen/roris-och-mini-roris 

2015-11-17 
 

http://web.friskissvettis.se/alla-barnen/roris-och-mini-roris
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cykling, innebandy, lekar och fotboll. Barnen är både ute och inne när de hittar på kreativa 

aktiviteter. En av förskollärarna skriver att de inte har något rörelserum och detta gör att 

barnen mest är ute då de vill röra på sig. 

 

5.2.1 Pedagogens betydelse för rörelse 

Förskollärarna i stadsmiljö planerar aktiviteter utifrån vad barnen behöver utveckla. Det 

ska finnas material på förskolorna för att kunna utföra dessa planerade aktiviteter. Barnen 

behöver bra förebilder som visar intresse för rörelse samt lockar barnen att även de får en 

positiv syn på fysiska aktiviteter. Kroppen mår bra av alla fysiska aktiviteter i olika 

sammanhang. En av förskollärarna skriver att man blir glad av dans och att det är viktigt 

för hälsan.  

Förskollärarna i naturmiljö planerar verksamheten och miljön med rörelseaktiviteter för 

att stimulera barnen. För att barnen ska kunna utvecklas krävs det av förskollärarna att de 

är motiverade, engagerade, uppmuntrar barnen och gör rörelse rolig och intressant samt 

utmanar barnen.  

 

5.2.2 Vad är fysiska aktiviteter 

I stadsmiljön menar förskollärare att fysiska aktiviteter är både planerade och oplanerade 

aktiviteter såsom gymnastikpass, promenader, dans och löpning. Dessa aktiviteter gör att 

barnen får energi för att orka med vardagen samt bidrar till att barnen får en god hälsa.  

 

I naturmiljö menar förskollärare att rörelselekar, promenader, utflykter, löpning och lek 

är fysiska aktiviteter, dessa kan både vara planerade, oplanerade men även styrda och fria. 

Förskollärare i naturmiljön anser att det viktigaste med fysiska aktiviteter är att man rör 

på sig för det mår kroppen bra av. Förskollärare i naturmiljön planerar rörelseaktiviteter 

utifrån vad miljön på förskolan har att erbjuda.  

 

Vår kommentar: Förskollärare i stadsmiljö anpassar utmaningar för barnen. Barnen i 

naturmiljön är kreativa och hittar på egna rörelseaktiviteter. Desto mer barnen övar desto 

bättre utveckling ger det. Båda planerar aktiviteter för barnen men båda måste även 

anpassa aktiviteterna efter vilken miljö som erbjuds. Förskollärarna som är engagerade 

aktiverar och är bra förebilder för barnen. Både förskollärarna och barnskötarna i 

naturmiljön och i stadsmiljön vill att barnen rör på sig men i naturmiljön sker det oftare 

oplanerat då det finns mer möjligheter för rörelsen med tanke på skogen, medan 

stadsmiljön kräver mer planering.  

 

 

5.3 Rörelsens utformning  
 

5.3.1 Typiska rörelsepass 

Många av de typiska rörelseaktiviteterna i stadsmiljö sker en gång i veckan oftast på 

förmiddagarna i samlingsrummet eller utomhus. De rörelseaktiviteter som nämnts är 

miniröris från ”Friskis & Svettis” med uppvärmning, rörelse och avslappning, yoga, dans, 

disco, utflykt, gymnastik, fotboll, rörelsesånger, löpning, klättring, hoppning, studsmatta 

och cykling. På en förskola i stadsmiljö finns inget specifikt rörelserum, det finns dock 
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en ribbstol men den används endast när personalen ger barnen tillåtelse, detta på grund 

av skaderisken.  

 

De typiska rörelsepassen som beskrivs i naturmiljön är både planerade men även 

oplanerade gymnastikpass, discodans, rörelsesånger, utflykt en gång i veckan till skog 

eller lekpark, miniröris i cirka 20 minuter med tydliga instruktioner på en CD med 

uppvärmning, rörelse och avslappning som kan ske både ute och inne, promenader, lek i 

terräng, dans. Det viktigaste med rörelseaktiviteterna är att de ska vara lekfulla och 

lustfyllda. 

 

5.3.2 Syftet 

Förskollärarna i stadsmiljön hänvisar till läroplanen då de menar att syftet med 

rörelseaktiviteterna är att barnen ska träna sin grovmotorik, balans och sitt sociala 

samspel. Syftet är att barnen ska öka sin kroppsuppfattning, koordination, medvetet tänk 

om sin egen hälsa och att finna en glädje i rörelse. Barnen lär sig bättre om inlärningen 

kombineras med rörelse. 

 

Förskollärarna i naturmiljö hänvisar även de till läroplanen när de skriver att syftet med 

rörelseaktiviteter i naturmiljö är att samarbeta, uppmuntra barnen till en god hälsa och 

utveckla sin motoriska förmåga, lära sig och förstå instruktioner, prepositioner och 

matematiska begrepp, visa hänsyn, lära sig regler, erbjuda variation, bryta oönskade 

mönster, ha roligt och få frisk luft.  

 

5.3.3 När och var 

I stadsmiljö sker de flesta av de planerade rörelseaktiviteterna utomhus på förmiddagen, 

på gräsmattan, fotbollsplanen och i samlingsrummet. Aktiviteterna anpassas efter barnens 

ålder och efter vilken årstid det är. En förskola skriver att allt material såsom stolar, soffor 

och korridorer på förskolan kan användas som hjälpmedel för rörelseaktiviteter. Barnen 

kryper, ålar och tar sig fram. Förskollärarna utgår från barnens intressen och delar in 

barnen i olika grupper där de får använda sig av de miljöer som erbjuds där. På frågan om 

en planerad utflykt uteblir svarar förskollärarna att de stannar på förskole gården, eller 

gör en annan aktivitet.  

 

Rörelseaktiviteterna i naturmiljön sker oftast utomhus på gården, i skogen eller i miljön 

runt förskolan då den är mycket varierad, men de kan även ske inne. På utflykterna till 

skogen eller lekparken blir det variation i rörelserna i form av promenader, lek och 

regellekar. Gymnastikpassen som sker på gården kan ske både med men även utan musik. 

Om förskollärarna planerat en utflykt men som av någon anledning uteblir svarar 

förskollärarna att de då stannar kvar på gården eventuellt att de byter utflyktsdag. 

 

Vår kommentar: Förskolor i stadsmiljö har fler typiska rörelsepass än vad naturmiljön 

har. Ingen av förskolorna har ett speciellt rörelserum. Båda grupper har miniröris. Båda 

är oftast ute på gården och förskollärarna i båda miljöer hänvisar till förskolans läroplan 

när de gäller syftet med rörelseaktiviteterna. Gården är ett verktyg till rörelsepass så länge 
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förskollärarna är aktiva. Om utflyktsaktiviteten inte blir av väljer majoriteten att stanna 

kvar på gården.  

 

 

 

 

5.4 Fysiska miljön  
När förskollärarna i stadsmiljö har planerat en rörelse tar de fram de redskap som kan 

användas till aktiviteten. 

 

En förskollärare i naturmiljö vill förändra utegården så den blir mer spännande och mer 

utmanande för barnen så att de inte ska behöva lämna förskolans område för att bli 

stimulerade. En av de förskollärare som deltog i vår studie menade att barnen behöver ett 

stort rum för att kunna utöva rörelseaktiviteter inomhus och det finns inte på förskolan. 

Anledningen till att det behöver vara ett stort rum är att barnen ska kunna röra på sig utan 

att det sker olyckor.  

 

5.4.1 Miljöns betydelse 

Rörelseaktiviteterna i stadsmiljön planeras utifrån vilken miljö barnen ska vistas i. 

Innemiljön på förskolan går att påverka för rörelseaktiviteter men förskollärarna måste 

hela tiden ha säkerheten i åtanke, för mycket möbler i något rum gör att det blir svårt att 

utöva rörelse och barnen kan lätt bli distraherade av lockande material. Utemiljön på 

förskole gården är inte lika lätt att påverka enligt pedagogerna. Innemiljön går att möblera 

som att det blir en förändring, utemiljön kan man påverka i lekens stund men dessa 

material städas undan när utevistelsen är klar.   

I naturmiljön har den fysiska miljön betydelse för rörelseaktiviteterna och för barnens 

motoriska utveckling och för deras samspel mellan varandra. Pedagogerna på förskolorna 

vill att miljön ska locka, utmana, tilltala, uppmuntra barnen till rörelse samt vara 

utforskande och inbjuda till rörelse. 

 

Vår kommentar: I stadsmiljön tar förskolläraren fram redskap till rörelseaktiviteterna. 

Pedagogerna i naturmiljön vill gärna ha en mer spännande utegård, detta har inte 

stadsmiljöns pedagoger påpekat något om. Förskollärarna måste hela tiden tänka på 

säkerheten både i naturmiljön och i stadsmiljön. Material på förskolan bör locka men inte 

vara distraherande. Vår tanke är att det räcker med ett litet rum för barnens rörelsebehov. 

Det behöver inte vara ett stort rum specifikt vigt åt rörelse men man måste fortfarande 

tänka på säkerheten.  

 

5.5 Påverkan hos förskolor  
Personalen i stadsmiljö kan påverka den fysiska miljön genom att diskutera innemiljön 

med varandra, ge önskemål om material som kan köpas in, gå kurser som ger större 

kunskap om hur man kan jobba med miljön samt att vara positiva till nytänkande, svarar 

respondenterna. Förskollärarna försöker även forma miljön efter barnens intressen och 

lyssnar på barnen när de ger förslag på vad de vill göra. Stora tomma ytor är svåra att få 
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fram och den fysiska miljön påverkar arbetslaget och antal barn. De som kan påverka 

miljön är de som planerar byggandet av lokalerna.  

I naturmiljön har alla som vistas i den fysiska miljön möjlighet att påverka den. 

Förskollärarna svarar att innemiljön kan de påverka genom möblering och material, 

utemiljön är svårare att påverka då det inte finns tillräcklig ekonomi för att utföra de 

förändringar de vill, det finns även vissa bestämmelser om utemiljön men förskollärarna 

kan komma med förslag, tips och idéer för att förändra miljön. Tillsammans med 

biträdande chef kan de inhandla material. Barnen har möjlighet att påverka den fysiska 

miljön genom flyttbart material på utegården. Personalen lyssnar på barnen och formar 

miljön efter deras intressen. En förskollärare hänvisar till läroplanen att det ligger i 

förskolans uppdrag att forma utmaningar för barnen och detta gör man genom att lyssna 

på dem.  

 

5.5.1 Barn som inte vill 

Det finns barn som inte vill vara med på rörelseaktiviteter och då måste förskollärarna 

locka, iaktta samt anpassa aktiviteterna efter barnen som är mer tveksamma. Barnen 

kanske behöver ha trygghet genom att hålla någon av personalen i handen, personalen 

kan ha mindre grupper för aktiviteterna samt att de försöker hitta på något utifrån vad 

barnen är intresserade av. Gör man detta kommer de barn som inte vill vara med på 

rörelseaktiviteterna med stor sannolikhet vara med någon gång, det är barnen själva som 

bestämmer takten, svarar respondenterna. 

 

I naturmiljön uppmuntrar förskollärarna de barn som inte vill vara med på 

rörelseaktiviteterna, de upprepar samma aktiviteter då detta skapar trygghet, lockar, ger 

extra vuxenstöd och låter barnen iaktta utan att de behöver aktivt delta. Genom att göra 

detta vågar oftast barnen vara med efter en stund. Genom att förskollärarna själva aktivt 

deltar, lockar och inte tvingar barnen kan de bidra till att barnen vill vara med på 

rörelseaktiviteterna. 

 

5.5.2 Engagemang 
I förskolorna i stadsmiljö är barnen, personalen och vårdnadshavare engagerade i barnens 

rörelse. Genom att använda musik som verktyg får personalen barnen att röra på sig. 

Förskollärarna anser att förskolechefen är engagerad i barnens rörelse då 

rörelseaktiviteter ingår i förskolans inriktning. Förskolechefen arbetar delvis i barngrupp, 

inspirerar, ger ekonomiskt stöd, uppmuntrar till rörelse, köper in material och informerar 

om när "Friskis & Svettis" har miniröris.  

I naturnära förskolor är barnen, personalen, förskollärarna och vårdnadshavarna också 

engagerade i barnens rörelser. Förskollärarnas svar på om förskolechefen är engagerad i 

barnens rörelser uppvisar delade åsikter. Den ena åsikten var att förskolechefen inte är 

engagerad av barnens rörelser medan den andra var att förskolechefen är engagerad 

genom att ha en positiv inställning till rörelse.  

 

Vår kommentar: Personalen och barnen kan påverka stadsmiljön. De är svårt att få till 

stora tomma ytor. I naturmiljö kan alla som vistas i miljön påverka den, personalen kan 

påverka genom möblering och barnen genom flyttbart material på gården. Alla vill 

påverka miljön men förskollärarna måste anpassa sig efter hur lokalerna ser ut. 
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Förskollärarna är eniga när det gäller barn som inte vill vara med på rörelseaktiviteter att 

de måste locka, anpassa aktiviteter och låta barnen iaktta. I stadsmiljö är barnen, 

personalen, vårdnadshavarna och förskolechefen engagerade i barnens rörelse. I 

naturmiljö är barnen, personalen och vårdnadshavarna engagerade, inte förskolechefen. 

Vi anser att det är för lite engagemang att ha en positiv inställning till rörelse och att man 

kan bidra med något ytterligare som påverkar barnens rörelse mer aktivt.  
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5.3 Kvantitativt resultat 
 

I denna del redovisar vi för vad förskollärarna i stadsmiljön och i naturmiljön svarade 

på i de slutna enkätfrågorna. I den kvantitativa delen redovisar vi resultat på slutna 

frågor, med det menas att respondenterna kryssade i “ja”, “nej” eller “vet ej” 

svaren.  Denna del var för att få en bredare bild på förskolornas arbete. I de kvantitativa 

enkätfrågorna deltog både förskollärare och barnskötare. Både den kvalitativa och den 

kvantitativa delen är uppdelade i 5 olika kategorier och under varje kategori finns olika 

teman. Under varje tabell la vi till text som förklarar ytterligare tabellens innehåll. 

 

5.3.1 Rörelseutbildning hos förskollärare 
 

Enkätfråga 1. Är fysiska aktiviteter viktiga för dig? 
 

 
Figur 1 Enkätfråga 1. Är fysiska aktiviteter viktiga för dig? 

Denna tabell visar hur de tillfrågade deltagarna ser på vikten av de fysiska aktiviteterna 

är för dem själva. Antal besvarade 24 av 24. 14 personer från förskolor i stadsmiljö och 

10 personer från förskolor i naturmiljö. Majoriteten av respondenterna i stadsmiljö 

kryssade för att fysiska aktiviteter är väldigt viktiga. I naturmiljö var det inte lika stor 

variation på svaren. Endast 1 person kryssade i att fysiska aktiviteter var mindre viktiga. 

Ingen kryssade för alternativ 1 eller alternativ 2. Medelvärdet på svaren är 5.29. 

Medelvärdet synliggör gruppens översikt.  

Axeln anger antalet deltagare på enkäten och skalan 1 är väldigt lite, 2 ganska lite, 3 lite, 

4 mycket, 5 ganska mycket och 6 är väldigt mycket. 

 

 

Enkätfråga 2. Har du någon utbildning om barns rörelse? 
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt  

Ja 5 3 8  

Nej   9 7 16  

Totalt 14 10 24  

Tabell 1 Enkätfråga 2. Har du någon utbildning om barns rörelse? 

1 1 3
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Enkät fråga 1.

Stadsmiljö Naturmiljö
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Antal respondenter är 24 av 24. Merparten av personalen har inte någon utbildning i 

rörelse för barn. 5 personer bland deltagarna från stadsmiljö och 3 personer bland de från 

naturmiljö har någon form av rörelseutbildning för barn. I stadsmiljön och naturmiljön 

var det lika många som hade utbildning i barns rörelse. 

 

Enkätfråga 3. Hur länge har du arbetat med barn?  

 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

0-9 år 5 3 8 

10-19år 4 1 5 

20-29 år 1 4 5 

30+ år 4 2 6 

Totalt 14 10 24 
Tabell 2 Enkätfråga 3. Hur länge har du arbetat med barn? 

Antal respondenter är 24 av 24. I stadsmiljön var det flest som svarade att de arbetat med 

barn i 0-9 år och i naturmiljön var det flest som svarade att de arbetat med barn i 20-29 

år.  

 

Här kommer vi att presentera 4 diagram som visar hur personalen ansåg hur viktig fysisk 

aktivitet är kopplat till deras åldrar och om de hade utbildning eller ej.  

 

 

Figur 2. 0-9 år 

1 person utan utbildning svarade lite, 1 person med utbildning svarade mycket, 2 personer 

utan utbildning svarade ganska mycket och 4 personer utan utbildning svarade väldigt 

mycket. 8 personer hade arbetat med barn mellan 0-9 år. 7 av 8 personer hade ingen 

utbildning. Axeln anger antalet deltagare på enkäten och skalan anger där 1 är väldigt lite, 

2 ganska lite, 3 lite, 4 mycket, 5 ganska mycket och 6 är väldigt mycket. 
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Figur 3. 10-19 år 

1 person utan utbildning svarade mycket, en person med utbildning svarade ganska 

mycket, två personer med utbildning svarade väldigt mycket och en person utan 

utbildning svarade väldigt mycket. 5 personer hade arbetat med barn mellan 10-19 år. 3 

av dessa hade utbildning och 2 hade ingen utbildning. Axeln anger antalet deltagare på 

enkäten och skalan anger där 1 är väldigt lite, 2 ganska lite, 3 lite, 4 mycket, 5 ganska 

mycket och 6 är väldigt mycket. 

 

 

 

 

 

Figur 4. 20-29 år 

1 person utan utbildning svarade mycket, 2 personer med utbildning svarade ganska 

mycket, 1 person utan utbildning svarade ganska mycket och 1 person utan utbildning 

svarade väldigt mycket. 5 personer hade arbetat med barn mellan 20-29 år. 2 av dessa 

hade utbildning och 3 hade ingen utbildning. Axeln anger antalet deltagare på enkäten 

och skalan anger där 1 är väldigt lite, 2 ganska lite, 3 lite, 4 mycket, 5 ganska mycket och 

6 är väldigt mycket. 
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Figur 5. 30+ år 

1 person utan utbildning svarade ganska mycket, 4 personer med utbildning svarade 

väldigt mycket och 1 person utan utbildning svarade väldigt mycket. 6 personer hade 

arbetat med barn i 30 år eller mer. 4 av dessa utbildning och 2 hade ingen utbildning. 

Axeln anger antalet deltagare på enkäten och skalan anger där 1 är väldigt lite, 2 ganska 

lite, 3 lite, 4 mycket, 5 ganska mycket och 6 är väldigt mycket. 

 

 

13 personer svarade “väldigt mycket” på om fysisk rörelse är viktigt för dem, 6 av dessa 

hade utbildning inom rörelse för barn och 7 hade ingen utbildning. Vår tolkning är att 

utbildning inte har så mycket att göra med om man tycker att rörelse är viktig. Däremot 

har 5 av 6 av de som arbetat längst med barn visat att det är mycket viktigt med fysisk 

aktivitet.  

De flesta som hade utbildning hade arbetat med barn 30 år eller mer. Hos dem som är 

utbildade ingick det en rörelseutbildning i förskollärarutbildningen. Majoriteten av de 

utan utbildning hade arbetat med barn mellan 0 till 9 år. 1 av 8 av dessa hade någon 

utbildning inom rörelse för barn.  

 

5.3.2 Pedagogens attityd 
Enkätfråga 4. All personal svarade ja på frågan om pedagogen har någon betydelse för 

barns rörelseutveckling.  

 

Enkätfråga 5. Har förskolan någon speciell inriktning?  
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

Ja 10 o 10 

Nej 2 8 10 

Vet ej 2 2 4 

Totalt 14 10 24 

Tabell 3 Enkätfråga 5. Har förskolan någon speciell inriktning? 

Antal respondenter är 24 av 24. I stadsmiljö var det 10 av 14 som hade kryssat att de hade 

någon form av inriktning på förskolan. I förskolorna i naturmiljö kryssade 8 av 10 i att de 

inte hade någon form av inriktning på förskolan. 4 pedagoger i både stads- och naturmiljö 

valde att kryssa i alternativet “vet ej”. 

4
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Exempel på svar om speciell inriktning var språk, rörelse, naturvetenskap. 

 

Enkätfråga 6. Anser du att barnen använder förskolemiljön för sina rörelsebehov? 
 

 
Figur 6 Enkätfråga 6. Anser du att barnen använder förskolemiljön för sina rörelsebehov? 

Antal respondenter är 24 av 24 

Frågan besvarades av 14 pedagoger bland dem som arbetade i stadsmiljö och 10 

pedagoger från de som arbetade naturmiljö. 4 i stadsmiljön och endast 1 i naturmiljön 

ansåg att barnen använder sig mycket av förskolemiljön för sina rörelsebehov. Lika 

många, 3 personer i naturmiljön och 3 i stadsmiljön - svarade att barnen använder sig 

ganska mycket av förskolemiljön. 7 personer i stadsmiljö och 6 personer i naturmiljö 

ansåg att barnen använder sig av förskolemiljön. Ingen av deltagarna kryssade för 

alternativ 1, 2 eller 3. Medelvärdet på svaren är 5.33 Axeln anger antalet deltagare på 

enkäten där 1 är väldigt lite, 2 ganska lite, 3 lite, 4 mycket, 5 ganska mycket och 6 är 

väldigt mycket. 

 

5.3.3 Rörelsens utformning 

Enkätfråga 7. Har ni några typiska rörelsepass? 
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

Ja 14 9 23 

Nej 0 1 1 

Totalt 14 10 24 

Tabell 4Enkätfråga 7. Har ni några typiska rörelsepass? 

Antal respondenter är 24 av 24. Alla i stadsmiljö svarade att de hade typiska rörelsepass 

och 9 av 10 person i naturmiljö svarade att de hade typiska rörelsepass. 
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Enkätfråga 8. Är det någon speciell inriktning på rörelsepassen? 
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

Ja 3 4 7 

Nej 9 5 14 

Vet ej 2 1 3 

Totalt 14 10 24 

Tabell 5Enkätfråga 8. Är det någon speciell inriktning på rörelsepassen? 

Antal respondenter är 24 av 24. 3 personer i stadsmiljö och 4 personer i naturmiljö svarade 

att de hade en speciell inriktning på rörelsepassen. 9 personer i stadsmiljö och 5 personer 

i naturmiljö svarade att de inte hade någon speciell inriktning.   

 

Enkätfråga 9. Var utförs planerade rörelsepass? 
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

Ute 2 2 4 

Inne 1 0 1 

Både ute och inne 11 8 19 

Totalt 14 10 24 
Tabell 6 Enkätfråga 9. Var utförs planerade rörelsepass? 

Antal respondenter är 24 av 24. Merparten av förskolorna hade rörelseaktiviteter både 

utomhus och inomhus.  

 

Enkätfråga 10. Om ni har planerat en utflykt men av någon anledning blir den inte av, 

vad händer då? 
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

Kvar på gården och leker 11 8 19 

Byter utflyktsdag och 
stannar kvar på gården  
och leker 

1 1 2 

Ej svarat 1 1 2 

Totalt 14 10 24 
Tabell 7 Enkätfråga 10. Om ni planerat en utflykt men av någon anledning blir den inte av, vad händer då? 

Antal respondenter är 24 av 24. 11 personer i stadsmiljö och 8 personer i naturmiljö 

svarade att de stannar kvar på gården och leker om utflykten blir inställd. 2 pedagoger 

valde att inte svara på denna fråga.  
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5.3.4 Engagemang 

Enkätfråga 11. Går det att påverka den fysiska miljön så att den blir mer positivt 

attraktiv? 

 
Figur 7 Enkätfråga 11. Går det att påverka den fysiska miljön så att den blir mer positivt attraktiv? 

Antal som besvarade var 24 av 24. Ingen kryssade för 1, 2 eller 3. Medelvärde 5.25. Axeln 

anger antalet deltagare på enkäten där 1 är väldigt lite, 2 ganska lite, 3 lite, 4 mycket, 5 

ganska mycket och 6 är väldigt mycket. 

Enkätfråga 12. Finns det barn som inte vill vara med på fysiska aktiviteter? 
 

 Stadsmiljö Naturmiljö Totalt 

Ja 10 9 19 

Nej 4 1 5 

Totalt 14 10 24 

Tabell 8 Enkätfråga 12. Finns det barn som inte vill vara med på fysiska aktiviteter? 

 

Antal respondenter är 24 av 24. 10 personer i stadsmiljö och 9 personer i naturmiljö 

svarade att det finns barn som inte vill vara med på fysiska aktiviteter. 4 i stadsmiljö och 

1 naturmiljö svarade nej på denna fråga.  

 

5.4 Sammanfattning för den kvalitativa och den kvantitativa delen av resultatet  
I kategorin rörelseutbildning hos förskollärare visades det att fler personer hade 

utbildning inom rörelse i stadsmiljön än i naturmiljön. I kategorin pedagogens attityder 

kom vi fram till att både förskollärarna och barnskötarna i stadsmiljön och i naturmiljön 

är medvetna om barnens behov av rörelse. Båda grupperna planerar aktiviteter för 

barnen som anpassas efter den miljö som erbjuds dem. I rörelsens utformning framkom 

det att förskolor i stadsmiljön har fler typiska rörelsepass än vad naturmiljön har. Med 

utebliven planerad utflykt stannar barnen med personalen på gården. I kategorin om den 

fysiska miljön tar förskollärarna upp frågor om säkerheten. I stadsmiljön använder 

personalen sig av redskap medan personalen i naturnära förskolor använder sig mest av 

naturmaterial, sådant som de kan hitta i skogen. I kategorin påverkan hos förskolor 

framkom det att personalen kan göra en påverkan både i stadsförskolor och i naturnära 

förskolor. 
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6. Diskussion 
 

Nedan diskuterar vi studiens resultat samt belyser våra förväntningar om planerade 

rörelseaktiviteter i förskolor i stadsmiljö kontra förskolor i naturmiljö. Vi har delat 

upp diskussionen i 4 kategorier. Dessa kategorier är rörelseutbildning, attityder, rörelsens 

utformning, den fysiska miljön, möjlighet till påverkan samt våra förväntningar. 

 

6.1 Rörelseutbildning 
Fler personer hade utbildning inom rörelse för barn vid förskolorna i stadsmiljö än vid 

förskolorna i naturmiljö, detta kan bero på att det var fler deltagare i stadsmiljön än i 

naturmiljön. 5 av 14 personer i stadsmiljö och 3 av 10 personer som hade utbildning om 

barns rörelse som svarade på de kvalitativa enkäterna. Procentmässigt blir det 35 % i 

stadsmiljö som hade utbildning och 30 % i naturmiljö som hade utbildning. 

 

6.2 Attityder 

Resultaten i vår studie visar att de planerade rörelseaktiviteterna bedrivs i större 

omfattning i förskolorna i stadsmiljö. Hos förskolorna i naturmiljö var 

rörelseaktiviteterna lite mer sporadiska. Både i stads- och naturmiljö förskolor hade 

anpassade aktiviteter för barnen men de såg olika ut beroende på att de måste se på den 

miljön som erbjuds dem. Förskollärare och barnskötare i naturmiljö beskriver barnen som 

att de har fler möjligheter att hitta på egna rörelseaktiviteter. Aktiviteter i naturmiljö är 

mer sporadiska medan aktiviteter i stadsmiljö är mer planerade eftersom utemiljön är mer 

begränsad. Detta kan bero på att förskolor i naturmiljö får mycket rörelse när de har en 

utflyktsdag till skogen medan stadsförskolorna måste planera ett rörelsepass för att 

barnens behov ska bli tillfredsställda. Förskolorna i naturmiljö har större möjlighet att ta 

sig till skogen än vad förskolorna i stadsmiljö har. Det som förskolorna har gemensamt 

är att personalen anser att fysisk aktivitet är något viktigt som barnen behöver samt att 

förskollärarna är engagerade, aktiva och bra förebilder.  

Fysisk aktivitet för förskolorna i stadsmiljö utgörs av både planerade och oplanerade 

gymnastikpass, dans och promenader. Det viktiga är att aktiviteterna är anpassade efter 

barnen. Förskollärare och barnskötare i naturmiljö menar att de fria lekarna även innebär 

att barnen får fysisk aktivitet, vilket barnen får i större utsträckning när de exempelvis är 

ute i skogen. 

Barn skapar erfarenheter enligt Lorenzo-Lasa, et al. (2007) för att förstå omvärlden samt 

för att barnen får känslomässiga upplevelser som underlättar barnens förståelse genom 

rörelse. Författarna påpekar att genom rörelse aktiveras även kreativitet, kognitivitet och 

sociala upplevelser. Det väsentliga är att förskollärarna fullföljer de rekommendationer 

för fysiska aktiviteter som är avsedda för förskolebarn eftersom det framkommer i 

forskningsartiklar att barn behöver röra på sig minst en timme om dagen samt leka eller 

träna hårdare två till tre gånger per vecka (Eriksson, 2015, 22 mars).   

Barnen behöver ha fria lekar för att det är lärorikt och utvecklande men Grindberg och 

Langloo Jagtöien (2000) anser dock att de planerade aktiviteterna är lika viktiga då det är 

lättare att observera om barnen behöver mer stöd i den motoriska utvecklingen. 

Rörelselek även kallad regellek är typisk från sex års ålder. Barn behöver växla mellan 

fri lek och planerade aktiviteter för att skapa ett engagemang i de båda och för att skapa 
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en motivation för att vilja vara med. Barnen utvecklar sin sociala kompetens och utvecklar 

sin personlighet genom lek (Fagerli, Lillemyr, & Søbstad, 2001).  

 

6.3 Rörelsens utformning 
Personalen i förskolorna i stadsmiljö har uppgett ett flertal typiska rörelsepass medan 

respondenterna från förskolorna i naturmiljö uppgett ett färre antal. Dock hänvisar 

respondenterna från naturmiljö återkommande till skogen i sina enkätsvar. Varken 

förskolorna i stadsmiljö eller i naturmiljö har ett rum som är specifikt anpassat för rörelse. 

Det som förskolorna har gemensamt är att alla arbetar med “miniröris” från Friskis & 

Svettis samt att de ofta är ute på förskole-gården och leker. När förskollärarna i de olika 

miljöerna planerar aktiviteter tänker de på syftet med aktiviteterna samt hänvisar till 

läroplanen. Om de planerade utflykterna inte blir av svarar majoriteten av förskollärarna 

att de stannar kvar på förskole gården. Vårt antagande är då om man har planerat en 

utflykt och den inte blir av stannar barnen på förskole gården. Gården är ett verktyg till 

rörelsepass så länge förskollärarna är aktiva. Om utflyktsaktiviteten inte blir av väljer 

majoriteten att stanna kvar på gården.  

 

Respondenterna från stadsmiljö har nämnt fler alternativ till typiska rörelseaktiviteter än 

vad den andra gruppen har gjort, möjligen eftersom det för den förra gruppen inte finns 

samma förutsättningar för att ta sig till skogen som det finns för den senare gruppen. 

Därav planerade rörelsepass för att barnens behov ska bli tillfredsställda. De planerade 

rörelseaktiviteterna i båda grupperna sker oftast på förmiddagarna. Personalen i de båda 

miljöerna använder sig av minirörispass.  

 

I förskolorna i naturmiljö visade det sig att planerade rörelseaktiviteter innebär att gå till 

skogen men pedagogerna tog inte alltid upp vilken aktivitet som skulle ske i skogen. 

Barnen på förskolorna är delaktiga i bestämmandet om vilken aktivitet de vill utföra i 

skogen. I Reggio Emilia - pedagogiken lär barnen sig bäst med hjälp av alla sinnen och 

resurser som erbjuds av personalen. Barnen får möjlighet att uttrycka sig inom de 

områden inom vilka de hittar någon form engagemang och inspiration.  

Förskolorna i naturmiljö har inte nämnt lika många alternativ till typiska rörelsepass men 

de har regelbundna utflykter till skogen eller till lekparker där barnen utför lekar i 

terrängmiljö. 

 

6.4 Den fysiska miljön 
I stadsmiljö tar förskolläraren fram redskapen som ska användas till de planerade 

rörelseaktiviteterna inomhus. De menar även att materialet på förskolorna bör locka till 

aktiviteter men samtidigt får de inte vara distraherande. Förskolorna har inte något 

specifikt rörelserum och då kommer vår tanke om det måste finnas ett rörelserum för att 

kunna utöva rörelse inomhus på förskolan. Alternativet är att det räcker med ett litet rum 

för barnens rörelsebehov, det måste inte vara ett stort rum specifikt för rörelse men man 

måste fortfarande tänka på säkerheten. Personalen behöver inte omorganisera eller byta 

ämne utan det som behövs är engagerade, uppmärksamma och flexibla förskollärare som 

lägger märke till barnens behov och tar vara på det i stunden. Man får anpassa sig efter 

barnens rörelsebehov. Rörelseaktiviteterna planeras utifrån vilken miljö man ska vistas i.  

Vi kom fram att eftersom förskolorna i stadsmiljö inte har samma tillgång till naturmiljö 

såsom skogen kan det vara därför de har fler planerade aktiviteter än vad förskolor i 
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naturmiljö har. Vilket även visar att förskolor i stadsmiljö använder oftare redskap för 

rörelseaktiviteter.  Barn får ett större utbud av emotionella känslor som signaleras 

genom rörelse och enligt Lorenzo-Lasa et al. (2007) får barn en mycket bredare kunskap 

kring sin kropp, omgivning samt erfarenheter som man kan koppla till rörelse. De 

barnen som förstår de grundläggande emotionella signalerna kan få en bredare 

emotionell kunskap vilket de kan använda sig av senare (Lorenzo-Lasa et al., 2007). 

Våra resultat visar att förskolor i naturmiljö bedrev fler rörelseaktiviteter ute eftersom det 

är kortare avstånd till skog där barnen får rörelseaktiviteter som sker naturligt samt att 

skogen erbjuder stora möjligheter att variera rörelse. Enligt Grindberg & Jagtöien (2000) 

kräver utomhusspel hög energiförbrukning, till exempel springa, hoppa, etc. vilket ökar 

energiomsättningen. Dessutom har utomhuslekar en stärkande effekt på barnets 

nervsystem, vilket även bidrar till gott humör hos barn. Förskollärarna tar upp att lokaler 

anses vara för små för att man ska kunna utföra rörelseaktiviteter. Även detta resulterar i 

att man tillbringar mer tid ute på gården eller i skogen. Personalen i förskolor i naturmiljö 

tog upp att de gärna vill ha en mer utmanande förskole gård för barnen, något som 

personalen i förskolor i stadsmiljö inte alls tagit upp. Denna fråga ställde vi aldrig utan 

det var en av förskollärarna som på egen hand aktualiserade det.  

 

6.5 Möjlighet att påverka 

Personalen och barnen i stadsmiljön kan påverka miljön på förskolan genom att diskutera 

med varandra, ge önskemål om material. Förskollärarna kan även gå kurser om hur de 

kan arbeta med innemiljön för att göra den mer attraktiv. De är även positiva till 

nytänkande som kan förbättra samt öka fysiska aktiviteter. Vi anser att stora ytor inte ger 

så stor påverkan på fysiska aktiviteter. Med lärarens engagemang kan aktiviteterna 

bedrivas även i små utrymmen. I naturmiljö kan alla som vistas i miljön påverka den. 

Personalen kan påverka innemiljön med egna initiativ som exempelvis, genom möblering 

och barnen kan påverka förskolornas utegårdar genom flyttbart material. 

Personalen i naturnära förskolor ansåg att det är lättare att påverka innemiljön än 

utemiljön, där finns det möjlighet att möblera om. Dock är det svårare att köpa in material 

eftersom det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att utföra förändringar. 

Barnens bidrag till påverkan av miljön är lik förskolor i stadsmiljö, det vill säga barnen i 

de olika miljöerna har samma möjligheter. Alla vill påverka miljön men förskollärarna 

måste anpassa sig efter hur lokalerna ser ut. När det gällde barn som inte vill vara med på 

rörelseaktiviteter var förskollärarna eniga om att de måste locka, anpassa aktiviteter och 

låta barnen iaktta. I stadsmiljön är barnen, personalen, vårdnadshavarna och 

förskolechefen engagerade i barnens rörelse. I naturmiljön är barnen, personalen och 

vårdnadshavarna engagerade, men inte förskolechefen. Vi anser att det är för lite 

engagemang att bara ha en positiv inställning till rörelse, samt att man kan bidra med 

något ytterligare som påverkar barnens rörelse mer aktivt.  

Både i stadsmiljö och naturmiljö kan personalen komma med förslag och idéer för att 

påverka miljön, båda grupper lyssnar på barnen och vilka intressen de har. En av 

förskollärarna hänvisar till läroplanen att det ligger i förskolans uppdrag att forma 

utmaningar för barnen. 

 

Personalen är engagerade i barnens rörelser och använder sig av glad musik som ett av 

verktygen för att få barnen att röra på sig. Enlig Smidt (2010) behöver förskolan erbjuda 
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barnen aktiviteter som för barnen är meningsfulla och som de själva kan relatera till egna 

tidigare erfarenheter så att de själva kan förstå vilket syfte aktiviteten har. 

I stadsmiljö ansåg förskollärarna att förskolechefen var engagerad i barnens rörelser. I 

miljö som är belägen nära naturen ansåg förskollärarna att förskolechefen inte var 

engagerad. Vad detta beror på kan ha många olika anledningar och skulle behöva ha en 

egen studie på hur förskolecheferna arbetar med förskolorna beroende på om de arbetar i 

stadsmiljö eller i naturnära miljö.  

 

 

 

 

6.6 Våra förväntningar 
Våra förväntningar var att man kunde ha någon sorts rörelse till exempel sträcka på sin 

kropp på den platsen man är på och inte behöva gå iväg eller avbryta aktiviteten man 

håller på med under en längre stund och röra på kroppen för att få mer ork och energi 

för att kunna fortsätta med en aktivitet. Våra förväntningar om stadsmiljöns förskolor 

var att de skulle använda sig mer av planerad rörelse då de inte har samma tillgång till 

skogen och naturen som förskolorna i naturnära miljö har.  Vi trodde även att 

naturförskolorna inte hade så mycket planerad rörelse. Men vi har kommit fram till att 

de får mycket av rörelsen gratis när de går till skogen eller leker mycket på gården. 

Förskolorna i stadsmiljö har inte alltid en större gård att vara på. Även om man inte har 

någon planerad aktivitet så är det bra för kroppen att röra på sig vare sig det är en 

planerad eller inte, en rörelseaktivitet kan vara oplanerad från pedagogens sida men 

planerad utifrån barnets tanke. Om pedagogerna har en positiv inställning till 

rörelseaktiviteter behöver man inte ha mycket redskap eller stora utrymmen samt att 

man inte alltid behöver utföra stora yviga rörelser. Det går att ha mindre 

rörelseaktiviteter på plats. 
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7. Metoddiskussion 
7.1 Fördelar 
Förskollärarna blev positivt inställda då denna typ av intervju inte tog lång tid. Alla som 

deltog kunde läsa intervjufrågorna och tolka på sina egna sätt eftersom det var öppna 

frågor vilket gjorde att våra frågor inte blev styrande. Det fanns ingen intervjuare som 

kunde leda dem in i olika svar. Vi behövde inte tillståndsblanketter då vi inte intervjuade, 

spelade in eller filmade barn. Detta anser vi underlättade vår studie då vi båda har haft 

erfarenheter av att det är svårt att samla in blanketter från föräldrarna.  

Responsen vi fick när vi berättade att vi hade skriftliga kvalitativa och kvantitativa enkäter 

var positiv. Flera av förskollärarna sa att det är brist på tid och personal som är sjuka samt 

att de inte har möjligheten att sätta in vikarie för att delta i en studie. 

 

7.2 Nackdelar 
Två av de sökta förskolorna tackade nej till att delta i studien på grund av tidsbrist. Det 

tycker vi kan vara en diskussions fråga eftersom examensarbete bidrar till att 

förbättra/förändra och få ett nytt perspektiv på olika situationer som undersöks under 

arbetets gång. De resultat som framkommer i slutet av en undersökning kan förändra en 

konkret situation om behovet och intresset finns där hos personalen. Vi trodde att vi skulle 

få bättre respons eftersom vi hade enkla enkätfrågor som inte tog så mycket tid att besvara 

men det tog ändå lång tid att få in materialet. Vi kunde ha förklarat bättre på enkätfrågorna 

att vi ville ha utförligare svar där de även förklarar vad de menade för att få ett tydligare 

samt eventuellt längre svar. Vi ville ha öppna frågor så att våra frågor inte blev styrande, 

det negativa med dessa öppna frågor var att det blev ganska korta svar samt att vi inte 

kunde utveckla några följdfrågor.  
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8. Fortsatt forskning 
 

Under studiens gång har vi fått fler idéer om hur man kan gå vidare med forskning kring 

dessa områden. 

 

 Undersöka hur man kan förändra en utegård för att den ska bli mer tilltalande.  

 Undersöka varför det är så svårt att förändra en utegård och varför det ofta tar en 

lång tid innan beslutet verkställs.   

 Intervjua förskolechefer och se hur involverade och engagerade de är i barnens 

rörelser.  

 Hur arbetar förskolor i andra länder med rörelse 

 Varför förekommer det fler överviktiga barn i socioekonomiskt svaga grupper? 

 

Slutord 
I förskoleåldern växer kroppen som mest intensivt. Samtidigt utvecklas de viktiga 

funktionerna för barnens utveckling (Eriksson, 2015, 22 mars). Det är av stor vikt att 

barnen på förskolorna använder sig av rörelse då det har framkommit i denna studie att 

rekommendationerna som finns för barnens fysiska aktiviteter är att de ska röra på sig 

minst 60 minuter per dag (EU). Det ligger i förskollärarnas händer att barnen får 

möjligheten att få tillräckligt med fysiska aktiviteter på förskolan då det är förskollärarna 

som hjälper till att tillgodose barnens behov. 
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10. Bilagor 
Hej! 

Vi är två blivande förskollärare som just nu skriver vårt avslutande examensarbete på 15 

hp.  Vi studerar vid Högskolan i Gävle. Tidigare under utbildningens gång har vi läst 

kurser som handlat om barns rörelse. Vi kommer dela ut enkäter och sedan jämföra 

personalens svar på planerade aktiviteter på olika förskolor där 

dans/gymnastik/kondition ingår. Tanken är att jämföra tre förskolor som ligger i 

centrala delen av staden samt tre förskolor som ligger nära naturen. Vi tycker att det är 

intressant och betydelsefull område för vår undersökning. Vi vill även göra en skiss 

över hur innemiljön ser ut för att se hur det påverkar fysiska aktiviteter.  

 

Syfte med detta arbete att undersöka hur pedagoger planerar en aktivitet inomhus och 

varför de väljer den rörelseaktiviteten i förskolan. Vi vill undersöka när de gör dessa 

aktiviteter ex. förmiddag/eftermiddag, var gör de aktiviteterna ex. stannar de på 

förskolan eller åker de till en gymnastiksal, är de inne eller ute? Hur gör de 

aktiviteterna? Har de rekvisita till aktiviteten? Varför gör de det? Vilket syfte har 

förskollärarna till de planerade aktiviteterna?  

 

Vi kommer dela ut enkäter till medverkande pedagoger såväl barnskötare som 

förskollärare. Vi vill belysa att det är frivilligt att delta i vår undersökning och man kan 

när som helst avbryta sitt deltagande. Vi garanterar att det insamlade materialet inte 

kommer att användas för något annat ändamål än denna uppsats. Materialet kommer att 

handskas konfidentiellt, vilket betyder att personalens namn och förskolans namn inte 

kommer att redovisas på något sätt i vårt arbete.  

 

Med vänlig hälsning 

Carina Lundqvist 

Anna von Schlippenbach 

 

Kontaktinformation  

Anna von Schlippenbach.                                                                  Carina Lundqvist  

0735860445                                                                                       0760187436 

ofk12avh@student.hig.se                                                                  ofk12clt@student.hig

.se 
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10.1 Enkätfrågor till förskollärare 
Personfrågor 

1. Vad har Du för utbildning? 

 

2. Har du utbildning om barns rörelse? Om ja, vad för utbildning?  

 

3. Hur länge har du arbetat med barn? (Både i och utanför förskolan?) 

 

Pedagogens attityder 

 

4. Har pedagogen någon betydelse för barns rörelseutveckling? Definiera i så fall vad? 

 

5. Vad innebär fysiska aktiviteter för Dig? 

 

6. Har förskolan någon speciell inriktning? 

 

7. Hur uppfattar du att barn använder förskolemiljön för sina rörelsebehov? 

 

Rörelsens utformning   

 

8. Har Ni några typiska rörelsepass?  

 

8.1 Vad gör Ni då? 

 

8.2 Var gör Ni dem? 

 

8.3 Vad har Ni för syfte?  

 

8.4 Har Ni någon plan för rörelsen? 

 

8.5. När på dagen sker rörelseaktiviteterna? 

 

9. Är det någon speciell inriktning på rörelsepassen? 

 

10. Hur ser ett rörelsepass ut? 

 

11. Om Ni har planerat en utflykt men av någon anledning blir inte av, hur gör Ni då? 
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Fysiska miljön 

 

12. Var sker rörelseaktiviteterna? 

 

13. Har den fysiska miljön någon betydelse för rörelseaktiviteterna? 

 

13.1. Vad har den för betydelse? 

 

Påverkan  

 

14. Vilka möjligheter anser du att du har för att påverka den fysiska miljön? 

 

15. Vem anser du kan påverka den fysiska miljön? 

 

16. Har barnen någon möjlighet till påverkan av den fysiska miljön?  

 

17. Hur gör Ni med barn som inte vill vara med på rörelse? 

 

18. Hur kan man påverka ett barn som inte vill vara med på ett rörelsepass?  

 

19. Vilka anser Ni är engagerade av barns rörelse?  

 

19.1 Anser Ni att förskolechefen är engagerad? 

 

19.2 På vilket sätt är förskolechefen engagerad? 

 

20. Egna kommentarer om Ni har något ytterligare att tillägga? 
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10.2 Enkätfrågor till barnskötare och förskollärare 
 

Skala 123456 där 1 är lite och 6 är mycket 

 

1. Är fysiska aktiviteter viktiga för dig? 

  Skala där 1 är lite och 6 är mycket  

  1  2  3  4  5  6 

 

2. Har du utbildning inom barns rörelser? 

  Ja 

  Nej 

  Om ja, vad är det för 

utbildning?__________________________________________________ 

 

3. Hur länge har du arbetat med barn?  

Ange antal år _____________ 

 

4. Har pedagogen någon betydelse för barns rörelseutveckling? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 

5. Har förskolan någon speciell inriktning? 

   Ja  

   Nej 

   Vet ej 

   Om ja, 

vilken:________________________________________________________________ 

 

6. Anser du att barnen använder förskolemiljön för sina rörelsebehov?    

   Skala där 1 är lite och 6 mycket  

   1  2  3  4  5  6 

 

7. Har ni några typiska rörelsepass? 

  Ja 

  Nej 
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  Om ja ge 

exempel:_____________________________________________________________ 

   

8. Är det någon speciell inriktning på rörelsepassen? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 

9. Var utförs planerade rörelsepass? 

   Ute 

   Inne 

   Både och  

   På en annan plats, ange i så fall var:  

 

10. Om ni har planerat en utflykt men av någon anledning blir den inte av, vad händer 

då? 

     

11. Går det att påverka den fysiska miljön så att den blir mer positivt attraktiv?  

     Skala där 1 är lite och 6 mycket                             

     1  2  3  4  5  6 

 

12. Finns det barn som inte vill vara med på fysiska aktiviteter? 

     Ja 

    Nej 

    Vet ej 

 

13. Kan man påverka ett barn som inte vill vara med på ett rörelsepass?  

    Ja 

    Nej 

    Vet ej  

    Om ja, hur: 

 


