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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare utför 

planerade rörelseaktiviteter på förskolan och vad som påverkar att vissa av dessa 

rörelseaktiviteter inte blir av. I bakgrunden ges en översikt om hur rörelsen i förskolan ser ut, 

hur förskollärarens förhållningssätt till rörelse är samt rörelsens positiva effekter utifrån 

vetenskapliga artiklar och för ämnet relevant litteratur. Forskning visar att barnen behöver 

röra på sig för att stärka kroppsuppfattning, motorik och koordination. Genom att dessa delar 

stärks bidrar det till att barnens koncentrationsförmåga ökar. Forskning visar även att 

förskollärarnas inställning till rörelse påverkar ifall barnen erbjuds rörelseaktiviteter på 

förskolan. Genom en enkätstudie som delades ut till 110 respondenter på nio olika förskolor 

har vi undersökt hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter på 

förskolorna. Av de 110 enkäterna som delades ut fick vi in 103 stycken som vi kunde använda 

i vår studie. Vi valde att använda oss av pappersenkäter som vi personligen delade ut till varje 

förskola, för att få ett sådant högt deltagande som möjligt. För att få fram ett resultat har vi 

analyserat svaren i enkäterna mot varandra med hjälp av figurerna som lyfts i resultatet, där 

kan det tydligt utläsas vilka svar vi fått in. Avslutningsvis har vi en diskussion där vi 

diskuterar och jämför våra resultat mot forskning vi lyft i bakgrunden. Vårt resultat visar på 

att det är förskollärarna som planerar flest rörelseaktivitet på förskolan, och största 

anledningen till att vissa rörelseaktiviteter inte blir av är för att förskollärarna känner sig rädda 

för att utföra rörelseaktiviteter, det är stora barngrupper och att det var många ur personalen 

borta när de hade planerat att utföra rörelseaktiviteterna.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Rörelse, fysisk aktivitet och hälsa är ämnen som ofta diskuteras i media idag. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) är de främsta riskfaktorerna för tidig död i Sverige relaterade 

till fysisk inaktivitet och matvanor. En riskfaktor som enkelt skulle kunna elimineras av att 

röra sig oftare och äta bättre. Denna åtgärd som går att göra har väckt vårt intresse av att 

fördjupa oss i rörelsen och dess effekter. Eftersom att barnen spenderar mycket av sin vakna 

tid i förskolan så är det intressant att undersöka om och hur förskollärare arbetar med 

rörelseaktiviteter i förskolan. Förskolan som verksamhet är styrd att arbeta efter läroplanen 

som är ett styrdokument med olika mål att sträva efter. Ett av dessa strävansmål är att alla 

barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och värna om sin och andras 

hälsa (Skolverket, 2016).  

Vårt intresse för rörelse och hälsa har alltid varit stort då vi båda har utövat olika idrotter stora 

delar av våra liv. För oss är rörelse en självklarhet i vardagen och genom medias pågående 

diskussioner om barns ohälsa väcktes vårt intresse för att undersöka hur ofta förskollärare och 

barnskötare utför rörelseaktiviteter på förskolorna. Genom att få kunskap om rörelse kan 

barns ökande möjlighet till fler rörelseaktiviteter ske i förskolan. 
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt ges en genomgång av tidigare forskning, litteratur och styrdokument inom 

området rörelse. I avsnittet finns även en förklaring på de begrepp vi valt att använda i arbetet. 

Under rubriken ”rörelse i förskolan” finns en introduktion av vad läroplanen för förskolan 

tycker om rörelse eftersom läroplanen är ett viktigt redskap i förskolan.  

2.1 Begreppsförklaring  

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av begreppet rörelse eftersom det i förskolans läroplan 

är begreppet rörelse som används (Skolverket 2016). Genom att använda begreppet rörelse i 

arbetet relaterar det mer till förskoleverksamheten. Med rörelse menas att barnen använder 

hela sin kropp och tränar sin grovmotorik, koordination och kondition. Huitfeldt, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (2007) menar att barn i förskolan utför rörelse och inte idrott 

som de menar är ett skolämne medan rörelse är en naturlig del i barnens utveckling. De menar 

att rörelse kan vara allt från lättare rörelsesånger till olika övningar där barnen får träna 

motorik, kondition och kroppsuppfattning. De menar även att rörelse är det lilla barnets 

naturliga sätt att utvecklas både fysiskt, kognitivt och mentalt (ibid.). 

I denna studie användes termen planerad rörelseaktivitet och med det menar vi att pedagogen 

planerar och genomför en rörelseaktivitet med ett tydligt syfte där rörelsen är i fokus. 

2.2 Varför rörelse i förskolan? 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter säger Perlhagen, Hernell och Flodmark (2007), 

den bidrar till fysisk utveckling, upprätthållande av energibalans, välbefinnande samt 

rörlighet. Fysisk aktivitet är dessutom väldigt viktig för inlärning av motoriska och sociala 

färdigheter, lek och avkoppling (ibid.). Riksidrottsförbundets (2009) text säger samma sak, att 

rörelse och fysisk aktivitet förbättrar barnens kroppsuppfattning, ökar inlärningsförmågan, 

ökar barnens energi och att de får en bättre sömn och ger barnen en bättre livskvalité.  

I studien utförd av Delisle, Sandin, Forsum, Henriksson, Trolle-Lagerros, Larsson och Löf 

(2015) lyfter vikten av att lära sig värna om sin hälsa redan i yngre åldrar. För om barnen 

redan i förskoleålder får möjlighet att förebygga fetma så kommer färre barn att drabbas av 

övervikt och fetma, färre vuxna kommer att påverkas och därmed kommer förekomsten av 

fetma-relaterade sjukdomar att minska. En sådan utveckling kommer att minska kostnaderna 



7 
 

för sjukvården och förbättra fysisk och psykosocial hälsa hos individer. För att försöka nå 

fram till detta har författarna skapat en applikation som heter MINISTOP (Ibid) med hjälp av 

ett team av forskare med kompetens inom näring, beteendevetenskap, medicin, teknik, 

psykologi och fysisk aktivitet. Applikationen är utformad så att föräldrarna varje vecka får 

olika huvudteman med olika ämnen dessa kan vara hälsosam frukost, hälsosamma små 

måltider, fysisk aktivitet och stillasittande beteende, godis, frukt och grönsaker, drycker, äta 

mellan måltider, snabbmat, sömn, livsmedel utanför hemmet och mat vid speciella tillfällen. I 

varje ämne följer tips och idéer för hur man kan ändra oönskade beteenden. I applikationen 

kan de vuxna registrera barnens intag av mat, snacks och mellanmål även barnets fysiska 

aktiviteter går att registrera. I slutet på vecka får de vuxna en sammanfattning i mobilen om 

hur veckan har gått. Författarna vill med hjälp av denna applikation få upp ögonen för hur 

viktigt fysisk aktivitet och matvanor är och hur viktigt det är att det börjas redan i dem yngre 

åldrarna. Resultatet av applikationen visar att den har givit positiv effekt på de faktorer som 

ingår i studien. Ett utav resultaten är att fem minuter intensiv fysisk aktivitet förbättrar 

muskelstyrka och konditon hos fyraåringar. Vilket tyder på att det går att främja hälsa och 

förbygga övervikt redan i förskoleåldern (Delisle, Sandin, Forsum, Henriksson, Trolle-

Lagerros, Larsson och Löf, 2015).  

Gindberg och Langlo Jagoien (2010) menar att det är förskolans skyldighet att alla barn ska få 

tillgång till rörelse i förskolan. De menar att alla barn har behov av att röra på sig och att 

barnen behöver rörelse för att utvecklas. Ett barn som har en positiv inställning till sin kropp 

och känner sin kropp har lättare att komma in i leken och anpassa sig till olika miljöer. Om 

barnet istället är motoriskt osäkert kan barnet då bli utesluten ur leken. Författarna menar att 

en motorisk säker kropp är ett inträde till gemensamt samspel och handlingar. Kroppskontroll 

och kroppsuppfattning är också viktiga förutsättningar för inlärning av begrepp och olika 

färdigheter. För att kunna träna upp dessa olika färdigheter behöver barnen tillgång till rörelse 

och författarna menar att det finns goda möjligheter till fysisk aktivitet både inomhus och 

utomhus i förskolan. Men oftast är det utomhus de flest aktiviteter blir av eftersom inomhus 

finns det mindre utrymmen, där blir det naturligt att leka rörelselekar så som dans och 

sånglekar. Författarna menar även att många förskolor har tillgång till gymnastiksalar där 

barnen kan få tillgång till att springa, klättra i ribbstolar och göra balansövningar (ibid). 

Ericsson (2005) lyfter också begreppet motorik och dess betydelse med motorik menas 

människans rörelseförmåga och rörelsemönster. Hon menar att barn med så kallad omogen 

motorik fungerar på samma sätt som små barn. Rörelserna kan vara klumpiga, slängiga och 
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dåligt samordnade. Vidare menar hon att anledningen till det beror på att barnen inte har fått 

tillräcklig stimulans i sin motorik och därför inte kunnat utveckla en god kroppsuppfattning 

eller lärt kroppen automatisera grovmotoriska grundrörelser. Författaren menar att fem 

procent av alla förskolebarn har svårt att koncentrera sig och att de samtidigt har motoriska 

och perceptuella svårigheter. När barnen sedan kommer upp i skolan visar det sig att tio 

procent är motoriskt osäkra och det menar författaren inte försvinner av sig själv utan måste 

tränas upp. Koncentrationsförmågan och motoriken hör ihop, har barnen dålig motorik har de 

även svårare att koncentrera sig på exempelvis samlingar och andra gemensamma aktiviteter 

(ibid). 

2.3 Rörelse i förskolan  

Förskolan är den plats där barnen får möjlighet att lägga grunden till sitt livslånga lärande, där 

de ska känna sig trygga och få tillgång till en rolig samt lärorik miljö (SFS 2010:800). Barnen 

ska tillsammans med andra och själva få skapa, leka och utforska. Förskolan är en egen 

skolform som styrs av läroplanen och skollagen. Läroplanen är ett dokument som är utformad 

med strävansmål vilket är mål som förskollärarna strävar efter att barnen ska lära sig under de 

år de vistas på förskolan (ibid.). Läroplanen skapades 1998 och redan i den upplagan fick 

rörelsen en plats i förskolan. I dagens läroplan har rörelsen fått en större plats i ett utav 

strävansmålen som är: “Förskolans uppdrag är att sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande.” (Skolverket, 2016. s.10). Barnen ska även få tillgång till 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik enligt förskolans läroplan (Skolverket, 

2016).   

Berglind och Tynelius (2017) gjort en studie på 899 stycken fyraåringar i Sverige som visar 

att dessa barn är mer fysiskt aktiva på förskolan än i hemmen. Forskningen gick ut på att 

barnen fick ett mätinstrument som heter accelerometer
1
 på sig som kan mäta när barnen är 

fysiskt aktiva samt när de är stilla. I studien framkommer det att pojkar och flickors 

rörelsemönster inte skiljer sig något åt på förskolan, utan de rör sig ungefär lika mycket där. 

Medan det skiljer sig mellan pojkarna och flickorna på hemmaplan, pojkarna rör sig mindre i 

hemmen på kvällar och helger. Berglind och Tynelius (2017) teori om varför det kan vara så 

är att pojkarnas skärmtid är betydligt högre än flickornas dessa tidpunkter. Raustorp, Pagels, 

Boldemann, Cosco, Söderström och Mårtensson (2012) har likt Berglind och Tynelius (2017) 

                                                           
1
 Accelerometer är ett mätinstrument som mäter hastighetsförändringar.   
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gjort en studie på svenska barn i förskoleålder med hjälp av accelerometer men i denna studie 

har det använt accelerometrar för att ta reda på hur mycket barnen rör sig och vart de rör sig 

mest. I denna studie framkom det att barnen utförde mer fysisk aktivitet utomhus än inomhus 

och att pojkarna rörde sig mer utomhus än vad flickorna gjorde. Vilket skiljer mot Berglind 

och Tynelius (2017) studie där slutsatsen var att det inte var berodde på vilket kön barnet hade 

ifall de rörde sig mest eller minst.  

För att kunna förstå skillnaden i resultatet av de båda studierna är deltagarantalet en faktor 

som kan ses närmare på. I den ena studien är deltagarantalet 499 stycken barn och i den andra 

är antalet 50 barn. Detta ger Berglind och Tynelius (2017) som har 499 barn med i studien en 

större datainsamling att tillgå och därmed ett resultat som ger en större överblick av hur det 

kan se ut på många olika förskolor och för fler barn. Berglind och Tynelius studie från 2017 

lyfter fram studien av Raustorp, Pagels, Boldemann, Cosco, Söderström och Mårtenssons från 

2012. Den säger att varierande databehandlingsprotokoll och bristen på jämförelse av 

förekomstuppskattningar hos barns aktivitetsnivå i de två olika studierna gör att en jämförelse 

mellan dem blir utmanade att genomföra.  

2.4 Förskollärarens förhållningssätt till rörelse 

Venetsanou och Kambas (2016) har gjort en forskningsstudie på förskollärare i Grekland som 

ska ge en överblick hur inställningen till fysisk aktivitet är på förskolorna och hur 

inställningen kan påverka barnen. Studien visar att förskollärarens förhållningssätt påverkar 

barnen när det kommer till rörelse och fysisk aktivitet i förskolan. Många förskollärare menar 

att de har för lite kunskap för att undervisa i rörelse vilket leder till att de blir rädda och väljer 

att inte planera och styra upp rörelseaktiviteter i förskolan. De menar även att de stora 

barngrupperna påverkar att det blir svårare att utföra en planerad rörelseaktivitet. Hur 

förskolorna är utformade och vad det finns för material att till gå för att utföra rörelseaktivitet 

är också ett problem som framförs i artikeln. Lokalerna anses vara för små och brist på 

material gör att aktiviteterna inte utförs (ibid.).   

I en studie på en förskola i Finland som är skriven utav Soini, Villberg, Sääkslahti, Gubbels, 

Mehtälä, Kettunen, och Poskiparta (2014) anser författarna att lokalerna på förskolorna är för 

små. Vilket leder till att barnen har svårt att röra sig, men i studien framgår det även att 

förskollärarna “tystar” och dämpar barnen och ber dem göra stillasittande aktiviteter istället 

för rörelseaktiviteter för dessa aktiviteter gör att det blir en högre ljudnivå. Genom att 
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förskollärarna tystar och dämpar barnen har forskarna har sett att 86% av alla inomhus 

aktiviteter är stillasittande. Det visade sig även att när barnen är ute och leker, så är många av 

aktiviteterna stillasittande. Men när förskollärarna istället plockar fram material så som cyklar 

och hopprep använder barnen det materialet och rör på sig mer (ibid.). I studien ifrån 

Venetsanou och Kambas (2016) framgick det att bristen på material gjorde att 

rörelseaktiviteter inte utfördes. Ställer man den mot vad forskarna ifrån Finland kommit fram 

till kan detta stärkas då författarna såg att när barnen hade tillgång till material så utförde 

barnen mer rörelseaktiviteter och rörde på sig oftare.  

Det har gjorts en studie i USA av Howie, Brewer, Brown, Pfeiffer, Saunders och Pate (2014) 

där syftet är att få förskolebarn över tre år att utöva mer fysisk aktivitet i förskolan med hjälp 

av att utbilda förskollärarna mer inom ämnet. Studien har pågått mellan 2008 och 2011 där 

förskollärarna har fått använt sig av en metod som kallas Shapes, vilket innebär att 

förskollärarna får hjälp av utbildad personal och även får ha olika workshops för att utveckla 

sin kunskap inom fysisk aktivitet. Alla förskollärare i studien var positiva till metoden Shapes, 

men under utvärderingen framkom det att många förskollärare ansåg att det fanns hinder med 

att bedriva fysisk aktivitet, som tid och lokalernas utformning. Det var svårt att bedriva 

fysiska aktiviteter inomhus eftersom många lokaler var för små. Men förskollärarna i denna 

studie ansåg att det positiva var att de fick tid till att planera de fysiska aktiviteterna då det 

sällan annars fick tid till att planera (ibid.).  

Gemensamt i resultatet för de tre artiklarna nämnda ovan är att rörelseaktiviteterna ofta uteblir 

inomhus för att förskollärarna anser att lokalerna är för små. 

Grindberg och Jagtøien Langlo (2010) belyser vikten av att planera fysiska aktiviteter för att 

uppnå kraven som finns i styrdokumenten för förskolan. De menar att det ställs stora krav på 

pedagogerna och det är därför viktigt att det finns tid att planera rörelseaktiviteter. Pedagogen 

måste kunna planera utifrån hur barngrupperna ser ut, hur många pedagoger som finns och 

vilka förutsättningar som bjuds. Författarna menar att det krävs andra resurser om 

barngruppen ska till badhuset gentemot om man planerar rörelseaktivitet ute i skogen.  Det tar 

tid att planera och genomföra ett pedagogiskt program som får med många olika delar av 

rörelse, men Grindberg och Jagtøien Langlo (2010) lyfter att planeringsarbetet måste få ta tid. 

Författarna menar även att förskollärarna ska ha kunskap om:  

 Barns motoriska utveckling 

 Barns fysiska växande och utveckling  
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 Sinnenas relevans för rörelse  

 Samband mellan lärande och motorik 

För att barnen ska få en så bra grund som möjligt i sin fysiska aktivitet, och utveckling av sin 

motorik och kroppsuppfattning (ibid).  

Howie, Brewer, Brown, Pfeiffer, Saunders och Pate (2014) menar även att framtida forskning 

bör studera vilka tekniker som ska finnas för att förändra förskollärarnas beteende till 

fysiskaktivitet. De har gjort en studie som påvisar att det finns alldeles för lite forskning om 

just fysiska aktiviteter i förskolorna och menar att det måste göras mer eftersom det är ett 

sådant stort problem att barnen blir allt mer stillasittande. Det kan med sin studie visa att det 

är förskollärarnas förhållningssätt till fysisk aktivitet som påverkar hur ofta barnen får tillgång 

till att röra sig i förskolan (ibid.).  
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3. Syfte   

Syftet med studien är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare under en 

tvåveckorsperiod planerar rörelseaktiviteter på förskolan samt hur många av de planerade 

rörelser aktiviteterna som blir av och vad som påverkar att vissa inte blir av.  

3.1 Frågeställning 

 Har det någon betydelse om respondenten har förskollärarutbildning eller 

barnskötarutbildning ifall de planerar en rörelseaktivitet eller inte?  

 Har förskolans läge någon betydelse för var förskollärarna och barnskötarna genomför 

sina rörelseaktiviteter? 
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4. Metod 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie eftersom vårt syfte och frågeställning avser att ta reda 

på antal vilket en kvantitativ studie bygger på. Vi valde att använda oss av enkät som metod i 

vårt arbete för att på ett enkelt sätt nå ut till många olika respondenter och få in så många svar 

som möjligt på kort tid. Vi har valt att använda oss av en enkätstudie för att vi ansåg att det 

var att föredra till vårt arbete då vårt syfte med studien är att undersöka hur ofta förskollärare 

och barnskötare utför planerade rörelseaktiviteter. Genom att ha en enkätstudie får vi ett stort 

antal deltagare som kan ge oss en bredare grund att bygga vårt arbete på. Trost (2016) menar 

att en enkätstudie är att föredra ifall arbetet går ut på att få in en stor svarsfrekvens.   

4.1 Utformning av enkät 

Vi började med att utforma ett missiv som är ett försättsblad till enkäten där vi förklarade 

syftet med enkäten och undersökningen, sedan valde vi att sätta ihop missivet med enkäten för 

att respondenten ska kunna gå tillbaka och titta på nödvändig information (se bilaga 1). Enligt 

Trost (2016) ska ett missiv vara kort och tydligt men samtidigt innehålla information som 

respondenten behöver veta. Respondenterna ska lätt förstå syftet med studien och lätt kunna 

få tag i oss studenter så namn och mailadresser finns på missivet. Trots (2016) menar även att 

det är viktigt att tacka deltagarna för deras medverkan. Vi valde att börja enkäten med tre 

frågor om demografiska uppgifter vilket är frågor som handlar om ålder och kön, för att de 

svarande ska få börja enkäten med tydliga och enkla frågor. Därefter följde åtta slutna frågor 

som handlade om förskollärarens intresse för fysisk aktivitet, hur ofta de utför 

rörelseaktiviteter i förskolan och vart de planerade rörelseaktiviteterna utfördes. Enkätens 

frågor är utformade på ett sätt som gör att studiens syfte och frågeställning ges svar på. 

Frågorna och svaren är utformade med hjälp av Trost’s (2016) Enkätboken. Vi har valt att 

avsluta enkäten med en öppen fråga, för enligt Trost (2016) är öppna frågor bra för att få 

förståelse för varför de som är med i undersökningen har svarat som de har gjort, det kan även 

ge olika synsätt eller ge en kännedom av nya idéer till undersökningen. Vi valde att endast ha 

med en öppen fråga eftersom Trots (2016) menar att det kan bli svårt för oss som studenter att 

läsa vissa handstilar och även att när det finns öppna frågor anser många att de inte är vana att 

skriva och väljer istället att inte svara på frågan. Till enkätens utformning så använde vi oss av 

en pappersenkät istället för webbenkät. Anledningen till det är för att Trost (2016) menar att 

en webbenkät är svårare för de äldre som saknar dator vana och riskerar därför att inte svaras 
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på och att en pappersenkät ger med störst sannolikheter en högre svarsfrekvens. En till 

anledning till pappers enkät är för förskollärare inte har tillgång till datorer dagligen, vilket 

innebär att det blir svårt att svara på en webbenkät, enligt Trost är en webbenkät även lättare 

att glömma bort (ibid).   

4.2 Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut valde vi att utföra en pilotstudie. Enligt Trots (2016) är en 

pilotstudie bra att göra för att enkäten ska få sådan bra utformning som möjligt. En pilotstudie 

är ett test för att se ifall vår enkät är utformad på ett sätt så att respondenterna förstår frågorna 

och syftet med enkäten. Vi kontaktade en förskola som inte ingår i huvudstudien. Där testade 

vi vår enkät på två barnskötare och två förskollärare. Efter att de svarade på enkäten 

diskuterade vi frågorna och svarsalternativen tillsammans med respondenterna för att få veta 

ifall det fanns några oklarheter i enkäten. Efter diskussionen framkom det att vi inte behövde 

göra några ändringar. 

4.3 Urval och genomförande 

Vi har valt att besöka nio olika förskolor i Sverige för att lämna ut vår enkät. Förskolorna är 

slumpvis utvalda på grund av deras olika egenskaper. De förskolor som är med i arbetet är 

utvalda på grund av att de alla är olika gentemot varandra, för att vi ska få en bredare syn på 

hur rörelse kan se ut på olika platser i Sverige. Fyra förskolor ligger i en större stad och de 

förskolorna är kommunala. Den första förskolan ligger i ett område med höginkomsttagare 

och förskolan är belägen med en stor gård och närhet till både skog och hav. I huset finns det 

även en gymnastiksal som alla har tillgång till dagligen, rummen på förskolan är stora och 

rymliga. Tre andra förskolorna ligger mitt inne i stadskärnan och har en liten utegård, rummen 

mindre och det finns inte tillgång till någon gympasal. Förskolorna ligger en bra bit från 

skogen men har istället närhet till bibliotek och museum. De sista fem förskolorna ligger i en 

liten mindre stad och är fri-förskolor alltså inte kommunala och ligger ute på landsbygden. 

Där är lokalerna stora, de har tillgång till idrottshall och en stor utegård. Dessa fem förskolor 

är lika varandra till deras arbetssätt och förskolorna är små och har alla tillgång till skogen 

och naturen.  

Vi har personligen besökt förskolorna och lämnat ut enkäterna som kommer att vara i 

pappersform. Första sidan i enkäten är en beskrivning till varför vi gör detta arbete, där 

kontaktuppgifter till oss finns ifall det är några oklarheter med enkäten. Vi har valt att besöka 
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förskolorna personligen och delat ut vår enkät på plats, vi fanns även kvar på förskolan medan 

de svarar på enkäten för att få in så många svar som möjligt. Till den personal som inte var på 

plats lämnade vi enkäter till som vi efter en vecka samlade in. 

 

Åldern på de 103 respondenterna visar att de flesta som arbetar på förskolorna vi valt att ge ut 

enkäten till är mellan 35-44 år.  

 

Av de 103 respondenterna är 64 stycken förskollärare, 32 barnskötare och 7 stycken har annan 

utbildning. Två av sju under kategorin annan var Fritidspedagoger och grundskollärare. Tre 

stycken respondenter var under utbildning till att bli förskollärare. Två av respondenternas 

utbildning framgick ej i enkäten.  

4.4 Etiska överväganden 

När vi som studenter ska göra en studie är det viktigt att vi följer de etiska principer som 

finns. Enligt vetenskapsrådet (2017) finns det fyra olika forskningsprinciper som är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har 

använt oss av alla fyra forskningsprinciper. Samtyckeskravet uppfyller vi genom att berätta 

för respondenterna att enkäten är frivillig och de får avsluta påbörjad enkät när de vill. 

Informationskravet uppfyller vi genom att vi har skrivit ett försättsblad till enkäten där det står 

vårt syfte med enkäten och forskningen och även hur enkäten kommer att gå till. 

Konfidentialitetskravet uppfyller vi också eftersom respondenterna inte lämnar ut 

personuppgifter om sig själv eller vilken förskola de arbetar på. Vi har även informerat 

deltagarna att svaren på enkäten endast kommer användas i vår studie därför har vi också tagit 

hänsyn till nyttjandekravet. 
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4.5 Bearbetning av det insamlande materialet 

Efter avslutad enkät samlade vi in och läste alla svarsblanketter för att se ifall någon enkät 

saknade något svar. För enligt Trost (2016) är enkäter som inte är fulländade oanvändbara då 

de kan ge ett annat resultat. När alla enkäter var lästa och de felaktiga plockats bort återstod 

103 stycken av 110 utlämnade. I en enkätstudie är en svarsfrekvens mellan 50-75% okej för 

att fortsätta med arbetet (Trots 2016), i vår enkätstudie har vi en svarsfrekvens på 93,6%. De 

slutna frågorna i enkäten sammanställdes i programmet Excel för att sedan skapa 

stapeldiagram för att lättare kunna urskilja hur respondenterna svarade. Vi valde att använda 

oss av både antal personer och procent i diagrammet för att få en sådan tydlig bild som 

möjligt. Efter att diagrammen var färdiga sammanställdes dem i en resultatdel och 

diskuterades och jämfördes i diskussionsdelen. När sammanställningen var klar förstördes alla 

enkäter för att säkerställa de etiska övervägande vi valt att använda oss av i arbetet.  

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

När det gäller validitet, reliabilitet och generaliserbarhet så ska vi ta ställning till följande: är 

våra resultat tillförlitliga? Har vi undersökt det vi avsett att undersöka? och går resultatet att 

generalisera? (Trost 2016). Enligt oss är vårt resultat tillförlitlig i denna studie, Trost (2016) 

menar att alla respondenterna ska ha samma förutsättningar att svara på frågorna, exempelvis 

ska de delas ut under samma tidpunkt. Vi valde att dela ut våra enkäter på förmiddagen på alla 

nio förskolorna vi har undersökt. Skulle vi gå ut med enkäten igen så skulle svaren troligtvis 

bli annorlunda, eftersom vår undersökning bygger på en tvåveckorsperiod.  

Vi har undersökt det vi avsett att undersöka. Vi tillfrågade även våra respondenter i 

pilotstudien ifall de ansåg att våra frågor var relevanta till syftet vilket de ansåg det vara. 

Resultat går inte att generalisera, vi kan inte säga att alla förskollärare och barnskötare 

planerar lika många rörelseaktiviteter på en tvåveckorsperiod som dem i vår undersökning har 

gjort. Något som påverkar detta är vilken tid på året undersökningen görs, exempelvis kan fler 

planerade aktiviteter utföras på sommaren en på en kall vinterdag.  
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av enkätstudien som gavs ut till 110 respondenter och svarades 

av 103 respondenter. För att visa resultatet har vi skapat tabeller utifrån svaren vi fick in på 

enkäten. Några av figurerna är baserade på antal respondenter och några i procent. Genom att 

presentera det vissa i antal stämmer de bättre in på vårt syfte som är att få reda på hur ofta de 

planerade rörelseaktiviteter. Vissa figurer är uppdelade förskollärare/barnskötare/annan 

utbildning dessa presenteras i procent av de olika utbildningarna. En figur är uppdelad i 

stad/landsbygd, vi har valt att enbart göra det på några diagram som vi anser är relevanta för 

studien.  

 

 

Ingen av respondenterna hade obefintligt intresse för fysisk aktivitet. 19 respondenter har 

svagt intresse och 14 måttligt intresse för fysisk aktivitet. Störst del av respondenterna hade 

ganska stort eller mycket stort intresse för fysisk aktivitet, dessa tillsammans blir 70 personer.  
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Av figuren kan vi utläsa att det var förskollärare som planerade rörelseaktiviteter flest gånger 

i veckan. 28,1% av förskollärarna planerade rörelseaktiviteter fem gånger på två 

veckorsperioden, och 4,7% planerade aldrig någon rörelseaktivitet under samma period. Det 

var flest barnskötare som aldrig planerade någon rörelseaktivitet under två veckor och det var 

65,6% av de tillfrågade barnskötarna som aldrig hade planerat någon. Vi kan även se att det 

var 15,5 % barnskötare som planerade rörelseaktiviteter fem gånger i veckan. De som hade en 

annan utbildning planerade som mest två rörelseaktiviteter på en tvåveckorsperiod. Det var 

57,1% som aldrig planerade någon rörelseaktivitet under samma period.  
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60,9 % av respondenterna svarade att deras rörelseaktiviteter har blivit av. 17,2 % av 

förskollärarnas aktiviteter hade inte blivit av och lika många hade till viss del blivit av. Det på 

grund av olika anledningar som visas i figur 6. De barnskötare som hade planerat 

rörelseaktiviteter blev alla aktiviteter av. Vi kan utläsa att 65,6 % av barnskötarna inte hade 

planerat en rörelseaktivitet under två veckorsperioden. Vi kan se i resultatet att 28,6 % med 

annan utbildning har genomfört vissa av sina rörelseaktiviteter, 57,1 % av dem med annan 

utbildning har inte planerat någon aktivitet.  
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Av de svaren vi fick in av den öppna frågan ” Om nej eller vissa, varför? ” så sammanställde 

vi de olika svaren under egna kategorier, se ovan. Av det 29 respondenter som svarade att 

deras planerade rörelseaktiviteter inte blivit av eller att vissa inte blivit av svarade 66,7 % av 

dem med annan utbildning och 31,8 % av förskollärarna att det inte blivit av på grund av att 

det var för stora barngrupper den dagen aktiviteten var tänkt att utföras. 9,1 % av 

förskollärarna sa att de berodde på att personalen varit sjuk så de planerade aktiviteten inte 

blev av. 33,3 % av dem med annan utbildning ansåg barnen rört sig tillräckligt. Rädsla var 

den största anledningen till varför barnskötarna inte utförde sina rörelseaktiviteter. Kategorin 

rädsla är sammanställd efter att respondenterna har svarat att de har rädsla för att barnen kan 

skada sig under den planerade aktiviteten och rädsla för att de själva inte klarar av att utföra 

den planerade rörelseaktiviteten. Kategorin ”anser att de rör sig mycket” menas att 

förskollärarna anser att barnen har rört sig mycket under veckorna på den fria leken så den 

planerade aktiviteten blev inställd.  Förskollärarnas största anledningar till varför de planerade 

rörelseaktiviteterna inte blev av var för att de ansåg att de var förstora barngrupper (31,8%) 

och mycket personal borta (22,7%).  
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De flesta rörelseaktiviteterna i staden utfördes på gårdsplanen och inomhus. De aktiviteter 

som planerades inne var rörelse till musik vilket framkom i kategorin ytterligare synpunkter. I 

staden fanns det bara tillgång till gymnastiksal på en förskola, vilket innebar att det enbart 

blev fyra planerade rörelseaktiviteter där. De som arbetade i staden planerade fem 

rörelseaktiviteter i skogen, medans det som bodde på landsbygden planerade 15 

rörelseaktiviteter där. De som arbetade på landsbygden hade tillgång till skog nära förskolorna 

och det syns i resultatet att skogen används flitigt där jämfört med de som arbetade i staden. 

På landsbygden utfördes de flesta planerade rörelseaktiviteterna på gårdsplanen. Det fanns 

även gymnastiksal på fler förskolor på landsbygden än i staden, det syns att gymnastiksalen 

används flitigt för planerade rörelseaktiviteter där det fanns tillgång till de.  

 

Alla utom två som deltog i enkätundersökningen ansåg att både pojkar och flickor rör sig lika 

mycket, de andra två ansåg att pojkar rör på sig mer.  
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Ytterligare synpunkter angående rörelse i förskolan. 

Här nedan presenteras några av de ytterligare synpunkter på vad respondenterna har svarat i 

enkätens sista öppna fråga, där de fick tillägga information angående rörelse i förskolan. 

Tabellen är skapad utifrån vad respondenterna svarade på frågan.  

Ytterligare synpunkter angående rörelse i 

förskolan. 

Frekvens  

Stora barngrupper  2 

Viktigt med rörelse   2 

Kombinerar rörelse med andra ämnen  2 

Barns inflytande  1 

Rörelse kommer på köpet  2 

 

Förskollärarna och barnskötarna ansåg att en av anledningarna till att de inte planerar så 

många rörelseaktiviteter var för att det var stora barngrupper och små lokaler, vilket gör det 

svårt att utföra rörelseaktivitet. Två stycken ansåg att det är viktigt med rörelse och påpekade 

att de ska försöka få in mer rörelse i verksamheter. Vidare ansåg två andra respondenter att de 

kombinerade rörelse med andra ämne så som musik och rytmik även att de försöker få in 

rörelse i samlingarna. En respondent menar att de inte planerat något alls under dagarna, utan 

att det är barnens inflytande som får bestämma hur dagarna ska bli. De sista två menar att 

rörelse kommer på köpet när barnen är på förskolan. Även att de arbetar med rörelse men 

utspritt under hela läsåret och inte under dessa två veckor då studien är gjord.  

Anser du att du arbetar mot målen i läroplanen när det handlar om rörelseaktiviteter?  

Den här frågan har vi valt att inte göra en tabell utav för att alla respondenter ansåg att de 

jobbar efter läroplanen när det kommer till rörelse i förskolan. Men under kategorin 

ytterligare synpunkter framkom det att många av respondenterna inte hade arbetet med detta 

under tvåveckorsperioden utan de har arbetat med målen utspritt under läsåret. 
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6. Diskussion 

Här diskuteras först valet av metod, fördelar och nackdelar med metoden i valt att använda 

oss av. Därefter följer resultatdiskussionen där vi jämför resultatet med bakgrunden.  

6.1 Metoddiskussion  

Vi valde mellan att göra en enkätstudie eller en intervjustudie men eftersom syftet var att ta 

reda på hur ofta rörelseaktiviteter som planeras blir av insåg vi att vi kommer få in fler svar 

med hjälp av en enkätstudie. Med en enkätstudie når vi ut till fler förskollärare och 

barnskötare och får därför en bredare syn på hur de jobbar ute på förskolorna.  

Metoden vi använde oss av i studien har fungerat bra för oss. Vi hade dock kunnat utveckla 

enkätfrågorna då vi i efterhand anser att några av frågorna är otydliga och går att tolka på 

olika sätt. I efterhand ser vi att valet av hur enkäten lämnades ut har givit oss en hög 

svarsfrekvens, vilket visar att pappersenkäter som ges ut och samlas in på plats fungerar bra. I 

studie valde vi att undersöka hur ofta förskollärarna och barnskötarna utförde 

rörelseaktiviteter på en tvåveckorsperiod i oktober. Vi valde att undersöka detta på en 

tvåveckorsperiod eftersom det skulle bli lättare för respondenterna att minns vad de hade 

gjort. Hade vi istället ställt frågan hur ofta utför ni rörelseaktivitet på förskolan kan det bli 

svårt för respondenterna att ge ett korrekt svar då tidsperioden skulle kunna gå väldigt långt 

tillbaka. För oss gav det en avgränsning i arbetet och en möjlighet till att begränsa resultatet 

och analysera det under en kortare period. Hade perioden varit längre skulle svaren vara 

svårare att utläsa då t.ex. klimatet skulle kunna påverka vart aktiviteterna utfördes och att det 

skulle sett olika ut beroende på vilken period på året respondenten svarade utifrån (Trots 

2016). Sista frågan på vår enkätundersökning var “ytterligare synpunkter angående rörelse i 

förskolan” där hade alla respondenter skrivit att de följer läroplanen under hela året men att 

det inte hade använt sig av rörelse under just dessa två veckor. Hade vi istället haft en fråga i 

enkäten där perioden var längre, exempelvis hur många gånger under en månads tid har du 

planerat rörelseaktiviteter? hade svaren kanske blivit annorlunda beroende på hur 

förskollärarna jobbar.  

Under studiens gång framkom det att det skulle stärka vårt arbete om vi gjorde en sambands- 

och signifikansanalys för att få ett tydligare och mer jämförbart resultat. Men eftersom vi 



24 
 

valde att förstöra alla enkäter efter vi var klar med vårt resultat fanns det inte möjlighet till att 

göra en sambands- och signifikansanalys.   

Något att tänka på till ett liknande arbete är att respondenterna i en enkätstudie kanske inte 

vill eller anser att de har tid att svar men gör det ändå. Trost (2012) säger att respondenterna 

då kan kryssa i svaren utan vidare eftertanke och svaren kan då bli missvisande. Vi kan inte se 

på svaren vi fick in att respondenterna gjorde detta. Men efter som vi fanns på plats under 

tiden de svarade kunde vi se på deras kroppsspråk att vissa var obekväma med att svara på 

enkäten. Vi kan inte säga att detta har påverkat studien, men det är någonting att tänka på till 

andra som vill utföra liknade arbeten. Skulle vi göra ett liknade arbete igen skulle vi tänka på 

att respondenterna skulle befinna sig i ett avskilt rum borta ifrån barngruppen, då barngruppen 

kan vara störande under svarstiden.  

6.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte är att undersöka hur ofta förskollärare respektive barnskötare på en 

tvåveckorsperiod planerade rörelseaktiviteter på förskolan. Samt hur många av de planerade 

rörelseaktiviteterna som blir av och vad som påverkar att vissa inte blir av även se vart 

aktiviteterna utfördes. I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet med hjälp av 

vår tidigare forskning från vår bakgrund.  

All forskning vi lyfter i bakgrunden tyder på att barnen behöver daglig rörelse i förskolan. Av 

vårt resultat kan vi utläsa att alla respondenter anser att de arbetar mot målen i läroplanen och 

därmed ger barnen den rörelse som finns som strävansmål i läroplanen för förskolan där den 

säger att barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och värna om sin 

och andras hälsa (Skolverket, 2016). Grindberg och Jagoien Lango (2010) menar att det är 

förskolans ansvar att barnen får tillgång till olika former av rörelse varje dag. I vårt resultat 

framkommer det att det är förskollärarna som planerar flest rörelseaktiviteter på förskolan (se 

figur 4) och eftersom det är förskolläraren som har det övergripande ansvaret på förskolan så 

är det även de som ska planera flest aktiviteter. Vi kunde också se i samma diagram att det var 

barnskötarna som var de som valde att inte planera så många rörelseaktiviteter, hela 65,6% 

valde att aldrig planera någon rörelseaktivitet under en tvåveckorsperiod.  

Vi hade en fråga i enkäten som löd ”har dina planerade rörelseaktiviteter blivit av de två 

senaste veckorna?” där det fanns en öppen fråga om nej eller vissa, varför? (se figur 6) Där 

framkommer det att respondenternas största faktor att de planerade rörelseaktiviteterna inte 
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blivit av var att det var för stora barngrupper, rädsla och att det var många i personalen borta. 

Det kan vi även kan se i forskningen från exempelvis Venetsanou och Kambas (2016) att 

stora barngrupper och förskollärarnas rädsla för att utföra rörelse i förskolan påverkar 

förskollärarna att inte utför sina planerade rörelseaktiviteter i förskolan. I artikeln av 

Venetsanou och Kambas (2016) menar författarna att förskollärarna även känner rädsla för att 

de saknar tillräckligt med utbildning för att utföra rörelseaktiviteter i förskolan, det kan vara 

allt från att de själva inte hade en positiv inställning till rörelse, eller bara att de anser att de 

fått för lite kunskap i sin egen utbildning. I vår studie kunde vi se att alla respondenterna hade 

ett intresse av fysisk aktivitet på fritiden. 84 av 103 stycken hade ett måttligt till mycket stort 

intresse av fysiskaktivitet, 19 stycken hade ett svagt intresse för fysisk aktivitet på sin fritid. 

Enligt vår studie är det inte förskollärarnas inställning till fysisk aktivitet som påverkar att 

förskollärarna inte använder sig av fysisk aktivitet, det kan istället vara att de får för lite 

utbildning inom just rörelse i förskolan eller så anser de bara att rörelse inte är lika viktigt som 

andra ämnen såsom matematik och språk.  

Något visade sig vara intressant från undersökning var att det endast var 2 stycken av 103 som 

ansåg att pojkar rörde sig mer än flickor. Men enligt Berglind och Tynelius (2017) framkom 

det att pojkar och flickors rörelsemönster inte skiljer på sig när barnen är på förskolan medan 

Raustorp, Pagels, Boldemann, Cosco, Söderström och Mårtenssons (2012) artikel visade att 

pojkarna rörde sig mer utomhus än vad flickorna gjorde. Men när barnen är hemma visade det 

sig att pojkar rörde sig mycket mindre än vad flickor gjorde (Berglind och Tynelius, 2017) 

vilket enligt oss är intressant. Hur kommer det sig att pojkar rör sig mer ute, finns det mer 

utrymme till att rör sig eller är miljön inte anpassad för att röra sig inomhus? I vår studie 

framkommer det att 63 av rörelseaktiviteterna som planeras under en tvåveckorsperiod är 

utomhus och 44 av rörelseaktiviteterna som planeras är inomhus. Enligt respondenterna är de 

planerade aktiviteterna som utförs inomhus rörelse till musik eller i gymnastiksalen, vilket vi 

tolkar som att i de vardagliga rummen barnen har tillgång till finns det inte utrymme till att rör 

sig i. 

Syfte är att se hur ofta förskollärare och barnskötare planerade rörelseaktiviteter på en 

tvåveckorsperiod och av vår studie fick vi fram att de i snitt planerade 2,4 stycken 

rörelseaktiviteter på förskolorna. Då det finns många andra strävansmål som också ska följas 

från läroplanen (Skolverket 2016). Det var endast 28 stycken av 103 som aldrig hade planerat 

någon rörelseaktivitet under denna period. Att den enbart är 28 som inte planerat någon 

betyder att 75 stycken erbjuder barnen rörelseaktiviteter på förskolan. Riksidrottsförbundet 
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(2009) menar att med ofta utförda rörelseaktiviteter ökar barnens inlärningsförmåga, stärker 

deras kroppsuppfattning och barnen får en bättre sömn. Utifrån enkäten syns det att 

barnskötarna planerar färre rörelseaktiviteter än förskollärarna. Detta skulle kunna bero på att 

barnskötarna inte har lika mycket planeringstid att tillgå som förskollärare.  

En förskollärare förklarade även att de jobbar med barns inflytande hela dagarna, vilket 

innebär att de aldrig planerat några aktiviteter utan att det är barnens intresse som styr hela 

dagen på förskolan. Men hon skrev även att de har med läroplanen i bakhuvudet hela tiden 

och ser till så de följer alla strävansmål som finns. Grindberg och Jagoien Lango (2010) 

lyfter vikten av att få tid att planera dagarna på förskolan för att få in alla mål som finns i 

läroplanen. Vidare lyfter även Howie, Brewer, Brown, Pfeiffer, Saunders och Pate (2014) i 

sin studie vikten av att förskollärarna ska få tid till att planera den fysiska aktiviteten så den 

blir av.  

6.3 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Resultatet visar att det är förskollärarna som planerar flest rörelseaktiviteter på förskolorna. 

Den största anledningen till varför de planerade rörelseaktiviteterna inte alltid blev av var att 

förskollärarna kände en rädsla för att utföra aktiviteten, det var för stora barngrupper och att 

många ur personalen var borta när de planerade rörelseaktiviteterna skulle utföras. Förskolans 

geografiska läge hade inte någon större betydelse på vart aktiviteterna utfördes, utan det var 

tillgången till de olika platserna som styrde vart aktiviteterna ägde rum. Efter avslutad studie 

intresserade vi oss för forskningsrapporten av Berglind och Tynelius (2017) där dem använder 

sig av accelerometer för att mäta hur mycket barnen rör på sig. En vidare forskning skulle 

kunna byggas på att använda samma metod som i Berglind och Tynelius (2017) studie och 

undersöka hur mycket barnen rör på sig och se ifall det är några skillnader ur ett 

genusperspektiv.   
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