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Abstract

The purpose of this  study was to examine the attitude of pre-school teachers to

planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect

the implemention of planed physical activity in preschool.

This  study  was  conducted  through  a  questionnaire.  It  was  sent  to  pre-school

teachers with an pre-school teacher education. 160 pre-school teachers answered

the survey.

The  results  show  that  preschool  teachers  have  a  positive  attitude  towards

didactically planned physical activities in preschool. However, despite a positive

attitude, the children are not physical active to the extent that they might need to

reach the recommendations for 60 minutes of physical activity per day (Berg &

Ekblom, 2016). However, time shortages and small premises seem to be an obstacle

to planned physical activity times, and according to the survey, cognitive activities

often go before the physical activities. The survey has also shown that some pre-

school  teachers  think  that  children  move sufficiently  through the  free play,  and

didactically planned activity times are not considered necessary.

Keywords

Didactics, Movement activities, Physical activity, Motorskills, Preschool.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärares attityd till didaktiskt

planerade rörelsestunder i förskolan ser ut.  Undersökningen studerar också vilka

faktorer som kan påverka hur den planerade rörelsestunden i förskolans verksamhet

genomförs. 

Denna undersökning gjordes genom en enkät. Den skickades ut till  förskollärare

med förskollärarexamen. Enkäten besvarades av 160 stycken förskollärare.

Resultatet visar på att förskollärare har en positiv attityd till didaktiskt planerade

rörelseaktiviteter i förskolan. Trots en positiv attityd utförs rörelsestunderna dock

inte  i  den  utsträckning  som  de  kanske  skulle  behöva  för  att  nå  upp  till

rekommendationer  som finns  om 60  minuters  fysisk  aktivitet  per  dag  (Berg  &

Ekblom,  2016).  Tidsbrist  och  små  lokaler  verkar  vara  ett  hinder  för  planerade

rörelsestunder  och  enligt  undersökningen  går  kognitiva  aktiviteter  ofta  före  de

fysiska aktiviteterna.  Undersökningen har också visat  på att  en del förskollärare

tycker  att  barn  rör  sig  tillräckligt  via  den  fria  leken  och  didaktiskt  planerade

rörelsestunder anses då inte vara nödvändiga. 

Nyckelord 

Didaktik, Rörelsestund, Fysisk aktivitet, Motorisk utveckling, Förskola.  
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1 INLEDNING 

Att vara fysiskt aktiv och röra på sig är någon som alltid legat mig varmt om

hjärtat. När jag var liten yrde jag alltid runt ute i närområdet hemma där jag

växte upp. Jag var i skogen, lekparken och hemma i trädgården där pappa

byggde upp hinderbanor. Idag upplever jag att gatorna hemma på området där

jag växte upp ekar tomma samtidigt som rapporter om barns stillasittande

ökar. I tidningar kan man läsa att de flesta rapporter idag handlar om just

barns stillasittande, man menar att barn är stillasittande hela 69 procent av en

hel dag, (Nilsson, 2017). Det finns många bidragande faktorer som påverkar

att  barn  är  mer  stillasittande  idag.  Digitaliseringen  i  form av datorer  och

surfplattor är ett exempel. I skolan har man sett att elevers hälsa har blivit

sämre i takt med den nya nätuppkopplade vardagen (Lagerblad, 2017), och

det är dags att bromsa in den stillasittande trenden.  

Redan i förskolan kan vi bryta de stillasittande trenderna som skapar ohälsa 

hos både barn och vuxna. I förskolan kan vi arbeta för att främja barns hälsa 

och motorik och även deras sociala utveckling, samt bidra till att barnen 

skaffar sig goda levnadsvanor. Sollerhed (2017) lyfter att fysisk aktivitet 

bidrar till en god hälsa med minskad risk för sjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar, övervikt, diabetes och cancer. Forskning visar att kulturyttring

och social uppväxtmiljö till stor del har påverkan på barns idrott och motion. 

Uppväxtvillkor, miljö och levnadsförhållanden påverkar om barn blir 

stillasittande vid skärmar eller om de leker och idrottar (Nordlund, Rolander 

& Larsson, 1989). Eftersom de flesta barn i Sverige spenderar största delen 

av sin dag på förskolan i dagens samhälle så kan förskolan genom planerade 

rörelsestunder bidra till barns grovmotoriska utveckling och lägga grunden 

för ett hälsosamt liv. 

Idag finns det inte så mycket forskning om hur förskollärare förhåller sig till 

fysisk aktivitet i förskolans verksamhet. De flesta tidigare studier jag läst 

lyfter i större utsträckning vikten av rörelse för barns hälsa, snarare än om i 
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vilken utsträckning planerade rörelsestunder i förskolan faktiskt förekommer.

Rapporter visar på att stillasittande barn ökar. Stillasittande barn kan leda till 

ohälsa som övervikt, svåra sjukdomar, koncentrationssvårigheter, mindre 

socialt umgänge med mera (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Genom att 

synliggöra förskollärares attityd till fysisk aktivitet i förskolan kan denna 

studie bidra med kunskap om hur förskollärare idag tänker och arbetar med 

detta viktiga uppdrag.

1.1 Bakgrund

I detta kapitel kommer jag belysa vilka begrepp jag använder mig av i mitt

arbete. Vidare lyfts bakgrunden till varför min studie är relevant.

1.1.1 Begreppsförklaring

I mitt arbete skriver jag rörelsestund om de planerade aktiviteter där barn får

röra  på  sig  och  vara  fysiskt  aktiva  –  med  fysisk  aktivitet  menar  jag  då

aktiviteter  som  är  måttligt  till  intensivt  fysiska  (Statens  folkhälsoinstitut,

2006), aktiviteter som höjer barns energiomsättning och puls. 

Rörelsestunderna beskrivs i arbetet som didaktiskt planerade. Didaktik är de

olika faktorer som styr undervisningens innehåll och hur det genomförs. Att

aktiviteten ska vara didaktiskt planerad innebär att man ställer sig fyra frågor

vid planeringen; Vad ska barnen lära sig, Hur ska det läras in? Varför? Och

vem ska  lära  sig?  Detta  är  frågor  som har  betydelse  för  barns  lärande  i

aktiviteten.  Att  planera  utifrån  de  didaktiska  frågorna  kan  påverka  bl.a.

pedagogens förhållningssätt, medvetenhet och att det blir en aktivitet som ska

passa varje barn i gruppen (Wiklund Dahl, 2013). 

Motorisk utveckling innebär barns utveckling av rörelse och barns sätt  att

kunna  förflytta  sig  på  nya  sätt.  I  studien  syftar  jag  då  främst  till  barns

utveckling av grovmotoriska färdigheter såsom att kunna gå, springa, krypa,

klättra,  hoppa.  Desto  mer  barn  får  erfara  olika  rörelser,  utvecklas  deras
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motorik och de kan röra på sig på ett alltmer smidigare och koordinerat sätt

(Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000).  

1.1.2 Fysisk aktivitet för utveckling och lärande 

Sedan 1800-talet har filosofer såsom Jean Jacques Rousseau (1712–1778),

Friedrich Fröbel (1782–1852) och Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) lyft

den fysiska aktiviteten som en viktig del i barns utveckling och lärande. De

har alla menat på att barn behöver få erfara genom sin egen kropp för att

kunna  förstå  sin  omvärld  och  kunna  ta  till  sig  kunskaper  (Grindberg  &

Langlo Jagtöien, 2000).  Det finns studier som visar på att fysisk aktivitet och

kognitiv inlärning hänger ihop (Ericsson, 2018). 

Barns motorik har påverkan på barnets egen tilltro till sin egen kropp och till

sin egen förmåga. Tilltro till  sin egen kropp och förmåga är en avgörande

faktor för barnets självkänsla. Tidigare studier har visat på att fysisk aktivitet

är  ett  bra  sätt  att  förbättra  och  förstärka  barns  självkänsla.  Hur  ett  barn

uppfattar sig själv påverkar barnets självkänsla och självtroende som i sin tur

påverkar  barns  sociala  gemenskap  (Ericsson,  2005).  Barns  lek  präglas  av

fysiska aktiviteter och lekar, om barnet inte känner sig trygg i sin egen kropp

kan det vara svårt att ta del av de sociala gemenskaperna. Barn som är trygga

i  sig  själva  känner  lättare  tillit  till  andra  (Grindberg  &  Langlo  Jagtöien,

2000).  Ericsson  (2005)  beskriver  motoriken,  självkänslan  och  den  sociala

gemenskapen  som  en  cirkel,  de  påverkar  varandra.  Barn  med  omogen

motorik ligger i farozonen för att hamna utanför. Fysisk aktivitet i förskolan

kan då vara ett bra verktyg eftersom förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar  självständighet,  trygghet  till  sin  identitet  och  tillit  till  sin  egen

förmåga (Skolverket, 2016).

Om barns motorik inte stimuleras, kan de få en så kallad omogen motorik –

en sämre kroppsuppfattning, som till exempel klumpighet och dålig balans.

Det leder också till svårigheter för barnet att vidareutveckla sina motoriska

färdigheter  till  de  mer  svårkoordinerade  rörelserna,  som  att  till  exempel
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kunna simma eller cykla. Det har visat sig att  en omogen motorik har ett

samband med koncentrationssvårigheter. Barns fysiska aktivitet kan påverka

barns koncentrationssvårigheter till det bättre. Den fysiska aktiviteten har då

stor betydelse för barns kognitiva inlärning i skolan (Ericsson, 2005). 

Redan  i  förskolan  ska  fysisk  aktivitet  förekomma  i  verksamheten.

Förskollärare i förskolan ansvarar för att barn får stimulans i sin motoriska

utveckling. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s.6) skriver att ”Förskolan

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga

och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa

och sitt välbefinnande”. Vidare ska förskolan erbjuda en miljö som är trygg

men som också utmanar varje barn och lockar till lek och aktivitet där barnen

kan utveckla tillit till sin egen förmåga och därmed stärka sitt självförtroende

(Skolverket, 2016).

Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) lyfter att norska barn idag vistas

till största delen av dagen på förskolan, precis som svenska barn gör, och

därför  vilar  ett  stort  ansvar  på  förskolan  för  att  barn  ska utmanas och få

stimulans i sin motoriska utveckling. Vidare skriver författarna att genom att

planera  in  motoriska  aktiviteter  ger  man  varje  barn  en  bra  grund för  sin

motoriska utveckling. När barn är fysiskt aktiva utvecklar de hela tiden sin

grovmotoriska förmåga, en människas motoriska utveckling är en livslång

process  där  mognad  har  en  viss  påverkan  av  barnets  utveckling  av  sina

motoriska  färdigheter.  Människan  utvecklas  inte  bara  genom  tid  av

mognaden. Barn behöver stimuleras i miljöer som utmanar deras motorik.

Kroppen behöver få erfara fysisk aktivitet för att utvecklas motoriskt. Barn

behöver  få  erfara  rörelsemönster  om  och  om igen  och  öva  för  att  deras

rörelser sedan ska kunna bli automatiserade. Motorisk utveckling är ingenting

som bara utvecklas av sig själv, den motoriska utvecklingen är beroende av

stimulans och träning (Ericsson, 2005). Även Grindberg och Langlo Jagtöien

(2000) lyfter  förskolan  som den plats  för  att  lägga  grunden för  goda och

positiva upplevelser av fysisk aktivitet och där med även lägga grunden för

hälsosamma vanor och en god livsstil.  
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1.1.3  Vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa

Listan kan göras lång om varför fysisk aktivitet har stor betydelse, inte bara

för barns utveckling, lärande, självkänsla och sociala gemenskap. Den fysiska

aktiviteten är grunden för vår hälsa och för vårt välbefinnande. 

Fysisk  aktivitet  har  många positiva  effekter  på  människan,  samtidigt  som

fysisk  inaktivitet  är  riskfyllt.  Det  finns  en  rad  hälsorisker  som kommer  i

samband med fysisk inaktivitet och stillasittande. Risken för sjukdomar som

diabetes,  hjärt-  och  kärlsjukdomar,  fetma,  benskörhet,  cancer  och  psykisk

ohälsa är bara några. Människans kropp är gjord för att röra på sig, samtidigt

blir dagens samhälle alltmer stillasittande och inaktivt, vilket ökar riskerna

för ohälsa. Tidigare undersökningar visar på att det är stillasittande och fysisk

inaktivitet  som  är  den  vanligast  förekommande  riskfaktorn  för  några  av

ovanstående exempel av sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Fysiskt

aktiva människor har cirka 50 procents lägre risk för att få sjukdomar som till

exempel diabetes, och där av är vikten för att skapa goda vanor redan i tidig

ålder  av  stor  betydelse  och  förskolan  kan  göra  skillnad  för  detta.

Rekommendationer  som  finns  om  barns  fysiska  aktivitet  säger  att  barn

behöver minst 60 minuter per dag av fysisk aktivitet. Förskolebarn (0–5 år)

rekommenderas  dock  röra  på  sig  så  mycket  som  möjligt,  och  ska  alltid

uppmuntras till det (Berg & Ekblom, 2016). 

1.2 Syfte

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  förskollärares  attityd  till  didaktiskt,

planerade rörelsestunder för barns fysiska aktivitet i förskolan.

1.3 Frågeställning

 Hur ser förskollärare på barns behov av rörelse och fysisk aktivitet?
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 I vilken uträckning använder sig förskollärare av didaktiskt planerade

rörelseaktiviteter i förskolan?

 Hur  kommer  det  sig  att  alla  förskollärare  inte  arbetar  aktivt  med

didaktiskt planerade rörelseaktiviteter? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT

Fysisk aktivitet och barns behov av rörelse är ett ämne som berörs i många

studier,  ur  olika  synvinklar.  I  denna  studie  tar  jag  avstamp  i  relevant

forskning om barns hälsa, inlärning, motorisk utveckling och fysisk aktivitet i

förskolan.

I en internationell studie från Serbien har man studerat den fysiska aktiviteten

ur ett hälsoperspektiv. Man menar att fysisk aktivitet är av betydelse för barns

positiva självkänsla och en viktig del av barns sociala utveckling. Syftet med

studien  var  att  identifiera  effekterna  av  rörelse  och  fysisk  hälsa  och dess

påverkan på barns mentala hälsa. Genom att observera barn som fick ingå i

ett  ”träningsprogram”  kunde  man  få  fram  resultat  att  analysera  genom

beskrivande statistik.  I  studien  kom man fram till  att  barns  beteende kan

påverkas av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har positiva effekter för barns

självkänsla och sociala kompetens. Genom fysisk aktivitet i tidig ålder kan

man lägga grunden för goda vanor. Planerad och regelbunden aktivitet  får

därför inte förbises då värderingar och attityder till  fysisk aktivitet  skapas

redan i förskoleålder (Tubić & Dordić, 2013). 

Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap vid Malmös universitet, menar

att  det  ofta  lyfts,  precis  som ovan,  rekommendationer  om fysisk aktivitet

relaterat  till  hälsa.  Istället  har  Ericsson  (2018)  studerat  den  fysiska

aktivitetens betydelse för barns inlärning och kognitiva utveckling. Syftet är

att  kunna  presentera  kunskaper  om  hur  fysisk  aktivitet  har  effekter  på

prestationer i skolan. I sin artikel Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk

kompetens för lärande menar hon på att det finns tidigare forskningsresultat

som visar på att daglig, schemalagd idrottsundervisning ger positiva effekter

på barns motorik och även skolprestationer. Vidare lyfter författaren vikten av

allsidig  rörelse  och  regelbunden  fysisk  aktivitet  som  en  förutsättning  för

barns  fysik  senare  i  livet  och  sociala  gemenskap  precis  som ovanstående

studie.  Trots  det  förbises  vikten  av  barns  fysiska  aktivitet  och  motoriska

utveckling i tidig ålder. Genom sökning och analyser av texter har Ericsson
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(2018) kunnat få fram resultat  som visar på att  det finns samband mellan

motoriska  färdigheter  och  kognitiv  utveckling.  Barn  som  är  mer  fysiskt

aktiva har högre kognitiv förmåga än de mer stillasittande barnen, och därför

bör det, menar Ericsson, satsas mer på aktiv lek i förskolan. 

Vidare  har  Ericsson  tillsammans  med  Karlsson  skrivit  en  artikel  om den

fysiska aktivitetens effekt på ”motor skills” - alltså barns förmåga att utföra

motoriska rörelser som att  gå,  hoppa,  springa etc.  och hur fysisk aktivitet

påverkar  detta.  Och  även  vilka  effekter  fysisk  aktivitet  kan  ha  på  barns

skolprestationer.  Syftet  med  den  här  studien  var  att  studera  hur  fysisk

aktivitet  kan  ha  långsiktiga  effekter  på  barns  motoriska  färdigheter  och

skolprestationer. För att få fram ett resultat följde man 251 barn genom hela

grundskolan. Det gjordes jämförelser mellan barn som fick dagen förlängt

med 45 minuter varje dag för planerad fysisk aktivitet mot de barn som inte

fick den dagliga fysiska aktiviteten.  I  resultatet  visade sig stora skillnader

mellan barn med och utan inplanerad daglig fysisk aktivitet. Studien visade

på att ökad fysisk aktivitet hade positiva effekter på barns skolprestationer.

Detta kunde man se genom att till exempel en större andel av de barn som

”kvalificerade” sig till  gymnasieskolan hade deltagit  i  den dagliga fysiska

aktiviteten. Resultatet i denna studie stärker även tidigare studier som visar

på samma resultat menar forskarna (Ericsson & Karlsson, 2014). 

Tidigare forskning visar på att daglig fysisk aktivitet har positiva effekter på

barn  redan  i  förskolan.  Därför  vill  jag  även  lyfta  forskning  om i  vilken

utsträckning fysisk aktivitet sker i förskolans verksamhet. Wagnsson, Löfdahl

och Segerblom (2012) vid Karlstads universitet har kartlagt förekomsten av

planerad grovmotorisk träning i förskolan. Studien syftar till att få syn på och

kartlägga  den  planerade  grovmotoriska  träningens  närvaro  i  en  allt  mer

skolifierad förskola,  där  den kognitiva träningen tar  mer plats.  Genom en

webbaserad enkät riktad till förskollärare i Karlstads kommun fick man fram

resultat  som  visade  på  att  89  procent  av  de  deltagande  i  undersökning

bedriver  planerad  grovmotorisk  träning  i  verksamheten  minst  en  gång  i

veckan.  Endast  12  procent  svarade  att  det  förekommer  i  förskolans

verksamhet varje dag. Aktiviteterna för den grovmotoriska träningen bestod
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till mesta del av färdiga gymnastikprogram såsom ”RÖRIS” från friskis och

svettis (Wagnsson m.fl., 2012). 
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3 TEORI

I teoridelen förklaras de centrala begreppen motorik och motorisk utveckling.

Det lyfts fram hur teorier om barns motoriska utveckling har sett ut över tid

och även hur teorierna har  kommit  att  förändras  över tid.  Det  ekologiska

perspektivet, som är den teoretiska utgångspunkten i den här undersökningen,

förklaras. 

3.1 Motorik

Motorik  är  begreppet  som  används  för  att  beskriva  alla  funktioner  och

processer  som tillsammans  styr  våra  kroppsliga  rörelser  (Langlo  Jagtöien

m.fl., 2002)

Grovmotorik  syftar  till  de  stora  rörelserna  som  styrs  av  kroppens  stora

muskelgrupper, ben, armar och bål. Det kan vara rörelser som gå, springa,

klättra, hoppa med mera (Langlo Jagtöien m.fl., 2002).

3.1.1 Motorisk utveckling

Langlo Jagtöien m.fl.  (2002, s.60) definierar motorisk utveckling som ”en

förändring i motoriskt beteende över tid”. Vidare menar författarna att när

barn växer och mognar skaffar de erfarenheter av motoriska rörelser. Det kan

vara  rörelser  som  till  exempel  att  gå,  springa,  klättra,  hoppa  m.m.  Barn

utvecklar sin motorik hela tiden när de får röra på sig. Allt eftersom de rör sig

och  erfar  rörelser  lär  barnen  sig  nya  sätt  att  röra  sig  och  förändrar  sina

rörelsemönster, med tiden kan barn röra sig på ett alltmer koordinerat och

smidigare sätt. 

När  motoriska  rörelser  får  upprepas  många  gånger  stimuleras  hjärnan  på

samma sätt  om och om igen,  vilket  skapar  en varaktig  bild  av rörelsen i

huvudet  och  man  kan  börja  göra  rörelser  omedvetet.  Rörelser  blir  då

automatiserade,  barnen behöver  inte  längre tänka på hur de ska utföra en
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rörelse och kan då koncentrera sig på andra saker som sker runt om barnet,

snarare än att bara koncentrera sig på rörelsen (Langlo Jagtöien m.fl., 2002). 

3.2 Performationistiska och Epigenetiska teorier

Synen på barns motoriska lärande och utveckling har sett olika ut genom tid.

Från början  såg  man på  barns  motoriska utveckling  utifrån  de  så kallade

”performationistiska”  teorierna.  De  tidiga  performationistiska  teorierna

utgick från en syn på människan som färdigutvecklad redan från att man är i

fosterstadiet. Teorin menade att människan bara behövde växa klart för att bli

fullt motoriskt utvecklat. Dessa teorier kom att ersättas av de ”epigenetiska”

teorierna.  De epigenetiska  teorierna  delas  upp i  två  synsätt,  det  kognitiva

perspektivet  och  det  ekologiska  perspektivet  (Langlo  Jagtöien,  Hansen  &

Annerstedt, 2002).

3.3 Den kognitiva teorin

Den kognitiva teorin på barns motoriska utveckling utgår från att det är barns

mognad  som har  den  största  betydelsen  för  utveckling,  likt  Jean  Piagets

stadieteori. Barn utvecklas stegvis i olika stadier i takt med att barnet växer.

Enligt den kognitiva teorin är kroppen underordnad av själen. Fokus ligger på

det psykologiska, att själen, eller hjärna och nervsystem, styr kroppen. När

barnet växer utvecklas hjärnan och nervsystemet mognar vilket är grunden

för att  barn ska kunna utvecklas motoriskt.  Man menar  att  barn utvecklar

motoriska färdigheter genom att det är nervsystemet som lagrar information

om  rörelsemönster,  och  desto  mer  man  gör  en  rörelse,  desto  mer

automatiserad blir den, och för att nervsystemet ska kunna lagra information

måste det först mogna (Langlo Jagtöien m.fl., 2002; Eriksson, 2005).

Det  kognitiva perspektivet  har  varit  den mest  dominerade synen på barns

motoriska utveckling fram till 1970-talet,  då det kom att ersättas av nyare

forskning som visar  på att  även miljön har betydelse för barns  motoriska

utveckling.
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3.4 Det ekologiska perspektivet

I denna undersökning ligger fokus inte bara på barnets utveckling av motorik,

utan  också  hur  miljön  kan  bidra  till  det.  Undersökningen  riktar  sig  mot

förskollärares bidrag till att skapa möjligheter för barns fysiska aktivitet och

motoriska  utveckling.  Undersökningen  kommer  att  utgå  från  det  nyare

perspektivet -det ekologiska perspektivet- som grundsyn.

Det ekologiska perspektivet uppstod på 1980-talet när forskningen började

röra sig i nya riktningar och förhållandet människa – miljö kom att få mer

fokus än tidigare. Till skillnad från tidigare teorier är utgångspunkten i det

ekologiska  perspektivet  förhållandet  mellan  människa  och  miljö.  Man

menade  att  det  fanns  en  brist  på  den  ekologiska  validiteten  i  tidigare

forskning och kritik mot de kognitiva teorierna tilltog. Man menade numera

att den motoriska utvecklingen inte är naturlig och inte bara växer fram. Nu

lyfte man fram att vi påverkas av miljön som finns runt oss (Langlo Jagtöien

m.fl.,2002).

Den motoriska utvecklingen sker inte av sig själv med tiden som kroppen

växer,  med ålder  eller  i  takt  med mognaden.  Den motoriska  utvecklingen

påverkas av miljön och vad barn får erfara runt omkring sig, i interaktion

mellan  kropp  och  miljö.  Barnets  utveckling  bedöms  efter  barnets

färdighetsnivå, snarare än ålder, mognad eller stadier (Langlo Jagtöien m.fl.,

2002).  Hjärnforskning visar på att mognad har betydelse för barns motoriska

utveckling, då vissa regioner i hjärnan måste uppnå en viss mognad för att

barn  ska  kunna  utföra  vissa  motoriska  rörelser.  Däremot  menar  man  att

miljön också är av vikt för att barn ska kunna vidareutvecklas motoriskt, det

kan bara ske genom att barn får stimulans genom fysisk aktivitet i anpassade

miljöer  (Ericsson,  2005).  Det  är  genom  miljön  vi  kan  påverka  barns

motoriska utveckling. 

3.4.1 ”Discovery learning”

I det ekologiska perspektivet är  ”Discovery learning” ett centralt begrepp.

Genom begreppet vill  man lyfta att  barn lär  genom att  själva få upptäcka
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genom sin kropp. Barn måste få pröva sig fram. Det är då barnet hittar olika

rörelsemönster som passar just det barnet. Varje individ behöver få upptäcka

sina egna rörelser, och därmed utveckla sin motorik (Ericsson, 2005). 

3.5 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt

Barn behöver mogna och växa för att kunna utvecklas motoriskt till  fullo,

men de behöver också anpassade miljöer för att få utforska sin kropp och

dess  rörelser.  Genom didaktiskt  planerade  rörelsestunder  kan förskollärare

skapa miljöer  för barns  motoriska utveckling.  Det  ekologiska perspektivet

som teoretisk grund i  arbetet  är  därför relevant att  utgå från i  studien,  då

barnen  genom  didaktiskt  planeraderörelsestunder  får  en  chans  att  få

stimuleras i anpassade miljöer för fysisk aktivitet och rörelse. Därmed får de

upptäcka sin kropp och sina rörelser (discovery learning) och får då större

möjligheter att utveckla sina motoriska färdigheter.
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4 METOD

I kapitlet redogörs hur valet  av metod för undersökningen gjordes. Vidare

presenteras  urval  för  undersökningen,  undersökningens  svarsfrekvens  och

genomförande. Etiska överväganden, reliabilitet och validitet tydliggörs. 

4.1 Metodval

När metodansats för undersökningen ska väljas måste man ha ett klart syfte

med  undersökningen.  Metoden  är  det  redskap  som  ska  användas  för  att

besvara frågeställningarna (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det första

man  får  fråga  sig  själv  inför  undersökningen  är  om  man  ska  göra  en

kvantitativ  eller  kvalitativ  studie.  I  den  här  undersökningen  valdes  en

kvantitativ metod, eftersom jag genom undersökningen vill ha svar på hur

förskollärares attityd till didaktiskt planerad rörelsestund i förskolan ser ut.

Studiens  resultat  visas  bäst  genom statistik,  siffror  och  i  procent.  Genom

kvalitativa metoder som till exempel intervju vill man istället försöka förstå

sig på något eller hur människor resonerar om något snarare än att få en bred

bild  av  en  smal  frågeställning  (Arnqvist,  2014;  Trost  &  Hultåker,  2007),

vilket var tanken med den här studien.

Enkät valdes som metod för att få en bred bild av hur förskollärares attityd

till didaktiskt planerade rörelsestunder för barns fysiska aktivitet i förskolan.

Arnqvist (2014) menar att enkät som metod är passande när man vill ha ett

stort  svarantal  på  undersökningar  som  vill  resultera  i  uppfattningar,

upplevelser och synpunkter av en frågeställning. 

4.2 Urval 

Undersökningen vände sig endast till förskollärare med förskollärarexamen.

Detta  urval  gjordes  för  att  undersökningen  riktar  in  sig  på  det  didaktiskt

planerade. Didaktik står för undervisning (Wiklund Dahl, 2013) och det är

förskolläraren som har det största ansvaret i arbetslaget för att stimulera och

utmana  barn  i  diverse  lärande  och  utveckling.  Enkäten  skickades  ut  till
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verksamma förskollärare genom en hemsida i form av en facebookgrupp för

förskolepersonal i Sverige.

4.2.1 Svarsfrekvens 

Sammanlagt  valde  160  förskollärare,  som  enligt  svar  i  enkäten  har  en

förskollärarexamen, att delta i undersökningen. Respondenterna representerar

både arbetsplats i en stad (44,4%), mindre ort (44,4%) samt på landsbygden

(11,3%).  Dock  bestod  respondenterna  endast  av  5  män  (3,1%)  mot  155

kvinnor (96,9%). 

4.3 Genomförande

Startpunkten för genomförandet av undersökningen var att finslipa syftet och

frågeställningarna  för  att  få  det  mer  preciserat.  Ett  preciserat  syfte  för

undersökningen är av vikt för att få ut ett bra resultat av en enkät. Man måste

ha klart för sig vad man vill ha svar på innan man gör en enkät (Trost &

Hultåker,  2007).  Enkätens  utformning  gjordes  sedan  i  samråd  med

handledare på universitetet för att få tydliga och strukturerade frågor som är

relevanta till studiens frågeställningar.

4.3.1 Enkätens konstruktion

Enkäten gjordes som en webbenkät då det är ett effektivt sätt för att samla

data (Trost & Hultåker, 2007). Webbenkäten utformades genom programmet

”Google formulär” som var enkelt och smidigt för att bygga upp enkäten. 

En enkät kan bestå av öppna eller  slutna frågor.  Genom öppna frågor får

deltagaren besvara frågor med sina egna ord medan slutna frågor består av

låsta svarsalternativ. Öppna frågor innebär ett stort arbete för att jämföra och

gå  genom  varje  enkät  medan  stängda  frågor  ökar  jämförbarheten

(Hjalmarsson,  2014).  Webbenkäter  sammanställer  även  slutna  frågor  med

låsta  svarsalternativ  i  färdiga  diagram  och  procent  vilken  underlättar

sammanställningsarbetet  betydligt.  Undersökningen  syftar  till  att  jämföra

förskollärares  attityder  till  ett  visst  fenomen,  didaktiskt  planerade
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rörelsestunder,  och därför valdes slutna frågor i  enkäten för att  få en stor

jämförbarhet. 

I konstruktionen av enkäten tänktes frågorna igenom noga. Reflektioner över

hur man ställer frågorna och vad man kan fråga gjordes. Det sågs över hur

frågorna formulerades, så det inte blev för långa frågeformuleringar.  Trost

och Hultåker (2007) menar att det är oartigt att belasta frivilligt deltagande

människor med för tunga frågor eller för svåra ord i frågorna. Vidare menar

författarna att man bör tänka på detaljerna i varje fråga såsom att frågorna

inte ställs på ett negativt sätt eller att det är flera frågor i en fråga. Det kan då

bli svårt att besvara genom färdiga svarsalternativ. Enkäten utformades också

så att den inte på något sätt kunde anses kränkande på något sätt och att den

inte innehöll några värdeladdade ord så ingen deltagare kunde ta sig illa vid. 

Svarsalternativen för varje fråga formulerades på ett tydligt sätt för att inte

överlappa  varandra,  det  blir  då  svårt  att  svara  på  frågan,  eller  att  den

deltagande  svarar  omotiverat.  Svarsalternativen  bör  vara  ”ömsesidigt

uteslutande”,  det  vill  säga  att  varje  alternativ  tydligt  skiljer  sig  åt

(Hjalmarsson, 2014),för att kunna få fram ett bra resultat i studien. Det fanns

även några öppna frågor i enkäten, för att ge deltagarna utrymme till att delta

i undersökningen med egna ord. 

Frågor som ställdes i enkäten handlade främst om hur förskollärare ser på

barns behov av rörelse och vikten av att barn får röra på sig. Det fanns frågor

om  faktorer  som  påverkar  i  vilken  utsträckning  didaktiskt  planerade

rörelsestunder  sker,  såsom  miljön  och  utrymmets  påverkan,  om

förskollärarens  kunskap om och intresse för  barns  fysiska aktivitet  samt i

vilken utsträckning det sker didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan. 

När  enkäten  var  färdigkonstruerad  skickades  den  först  till  en  verksam

förskollärare för en pilotundersökning. Detta gjordes för att ta reda på om

enkätens  utformning  fungerade  och  för  att  se  så  att  undersökningen  som

helhet  är  bra  (Bryman,  2011).  Jag  ville  även få  reda  på  om frågorna  var

formulerade på ett bra och förståeligt sätt och inte svårtolkade eller på något

sätt kränkande mot de deltagande i undersökningen. Bryman (2011) menar att
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man inte ska göra sin pilotstudie på någon som skulle kunna ingå i urvalet

man gjort för sin studie då det kan påverka representativiteten i kommande

urval.  Pilotstudiens  svar  i  webbenkäten  raderades  efter  pilotstudien  och

påverkar inte resultatet av undersökningen. 

Till  enkäten  följde  ett  följebrev.  I  följebrevet  informerades  deltagarna  om

undersökningens syfte, att den vände sig till verksamma förskollärare med

förskollärarexamen, varför undersökningen är viktig och värdefull samt vad

undersökningen kommer användas till. Även de etiska överväganden som tas

upp nedan lyfts  i  följebrevet.  Följebrevet skickades  ut till  de deltagande i

undersökningen tillsammans med enkäten (Hjalmarsson, 2014).

4.3.2 Etiska överväganden

Det finns många riktlinjer, lagar, direktiv och kodexar att ta hänsyn till och

beakta i en undersökning, man har som forskare ett stort ansvar. I den här

studien  har  hänsyn  tagits  till  de  fyra  etiska  kraven  informationskravet,

samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet,  2017).  I  och  med  att  följebrevet  kom  med  enkäten

informerades de deltagande om undersökningen och att de här kraven gäller

för undersökningen. 

Enligt  informationskravet  måste  den  deltagande  informeras  om  allt  den

behöver veta för att kunna ge sitt samtycke till deltagande (Löfdahl, 2014).

Det  är  av  vikt  att  den  som  deltar  trots  sitt  godkännande  informeras  om

samtyckeskravet.  Samtyckeskravet  innebär  att  man trots  sitt  samtycke när

som helst  får  avbryta  sitt  deltagande  (Vetenskapsrådet,  2017).  Detta  görs

genom att avbyta enkäten.  

Deltagaren informerades även i  följebrevet  om konfidentialitetskravet  som

innebär  att  deltagarens  identitet  skyddas  (Vetenskapsrådet,  2017).

Konfidentialitetskravet upprättas genom att enkäten är anonym. Deltagaren i

undersökningen  informerades  också  om  att  nyttjandekravet  följs,  att  allt

material  för  undersökningen  raderas  när  studien  är  avslutad  och  används

endast för studien och inget annat (Löfdahl, 2014). 
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4.3.3 Bearbetning av data 

Bearbetningen  av  insamlade  data  gjordes  genom  programmet  ”Google

formulär” som är programmet som användes för undersökningen. De slutna

frågorna sammanställdes automatiskt i programmet som diagram, där procent

och  antal  personer  presenterades  för  att  tydliggöra  resultatet.  De  öppna

frågorna analyserades och presenterades i löpande text.

4.4 Reliabilitet och validitet 

Den här studien har samlat in data via en enkät, vilket gör att studien håller

hög reliabilitet. Studien är tillförlitlig då allt material samlats in på samma

villkor, via samma enkät. Den har inget urval som låser sig till en specifik

plats, som till exempel kommun, utan har skickats ut till förskollärare i en

facebookgrupp som vänder sig till förskolepersonal i Sverige. Detta innebär

att  den  här  undersökningen,  om  den  utfördes  igen,  skulle  med  stor

sannolikhet  kunna  visa  på  samma  resultat  som  nu,  vilket  innebär  hög

tillförlitlighet.  Eftersom  studien  har  varit  riktad  endast  mot  utbildade

förskollärare,  ökar  studiens  validitet,  alltså  trovärdighet  (Bryman,  2011;

Johansson & Svedner, 2010; Trost & Hultåker, 2007). 
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5 RESULTAT

I  resultatdelen  presenteras  enkätens  huvudfrågor  som  relateras  till

undersökningens  frågeställningar.  Kapitlet  avslutas  med  att  sammanfatta

resultatet. 

5.1 Förskollärares  attityd  till  didaktiskt  planerade

rörelsestunder i förskolan 

I figur 1 kan man se att flest respondenter i undersökningen (128 stycken,

80%) angav 4 eller 5 som svar på en svarsskala på 1 till 5. 1 står för  inte

viktigt och 5 för mycket viktigt. Resultatet visar att förskollärare tycker att det

är mycket viktigt, eller viktigt, att man som förskollärare genomför didaktiskt

planerade rörelsestunder i förskolan för att barn ska få möjlighet att röra på

sig.   2  stycken (1,3%) av  160 förskollärare  anser  att  didaktiskt  planerade

rörelsestunder i förskolan  inte är av vikt. 30 stycken (18,8%) respondenter

står mitt emellan inte viktigt och mycket viktigt. 

 

Figur 1: Förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan på

en skala 1-5, där 1 står för inte viktigt och 5 för mycket viktigt. (%) (N=160).
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Studien visar att det  är 3,7%, eller 6 stycken förskollärare, som lägger ner

den rekommenderade tiden, 60 minuter per dag, på att genomföra didaktiskt

planerade rörelsestunder. Medan flest  förskollärare (45,6%) som man ser i

figur 2 lägger ner  1 till  2 timmar per vecka på det och  5 stycken (3,1%)

lägger  5-6 timmar per vecka. En förskollärare (0,6%) av 160 lägger ner  7

timmar eller mer i veckan på didaktiskt planerade rörelsestunder med barnen.

Figur 2: Antal timmar som läggs på didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

per vecka. (%) (N=160).

Att det inte  läggs ner mer tid än så på att  få barn att  röra på sig genom

didaktiskt planerade rörelsestunder kan bero på det vi ser i figur 3. Flest av

respondenterna, 86,8% (139 stycken) svarade ”ja” att barn rör sig tillräckligt,

eller  delvis  tillräckligt genom  den  fria  leken  på  förskolan,  21  stycken

förskollärare (13,1%) menar att barn inte rör sig tillräckligt genom den fria

leken 

20



Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan

Lisa Engman

Figur 3: Förskollärares attityd till barns fysiska aktivitet genom den fria leken på

förskolan. (%) (N=160). 

Trots  en  god  attityd  till  vikten  av  didaktiskt  planerade  rörelsestunder  i

förskolan  för  barns  fysiska  aktivitet  visar  resultat  ändå  på  att  förskolans

kognitiva aktiviteter går före de fysiska aktiviteterna.  Som man kan se i figur

4 svarar 41,3% (66 stycken) att de kognitiva aktiviteterna går före de fysiska

aktiviteterna i förskolans verksamhet, 25% av respondenterna (40 stycken)

säger att de kognitiva aktiviteterna delvis går före de fysiska, och 33,8%, 54

förskollärare, säger att de kognitiva aktiviteterna inte går före de fysiska. 

Figur 4: Om de kognitiva aktiviteterna i förskolans verksamhet går före de fysiska

aktiviteterna. (%) (N=160).

5.2 Faktorer  som  påverkar  förekomsten  av

didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

I en öppen fråga fick respondenterna svara själva varför man inte, eller i liten

utsträckning,  planerar  och  genomför  didaktiskt  planerade  rörelsestunder  i

förskolans verksamhet. Reultat på frågan visar på att det främst är tidsbrist

som är den största orsaken till  att de didaktiskt planerade rörelsestunderna

inte  genomförs.  Andra  faktorer  är  även  okunskap  hos  förskollärarna,  att

förskollärarna inte finner eget intresse för det eller att förskolans lokaler är

för små. Det beror också på, menar respondenter, att det inte prioriteras eller

att man arbetar med toddlare (småbarn 1 till 1,5 år). 
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I figur 5 kan man se att 33 stycken (20,6%) förskollärare, av de som deltagit i

undersökningen, anser sig själva ha mycket goda kunskaper om barns fysiska

aktivitet  för  att  kunna  genomföra  didaktiskt  planerade  rörelsestunder  i

förskolans verksamhet med barnen.

Figur  5:  Förskollärares  bedömning  av  sina  egna  kunskaper  om  barns  fyiska

aktivtet för att kunna genomföra didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolam,

på en skala från 1 till  5,  där 1 är inga kunskaper och 5 står för mycket goda

kunskaper. (%) (N=160).

I enkätens nionde fråga “upplever du att du själv har tillräckliga kunskaper

för att genomföra en didaktiskt planerad rörelsestund” svarade 74,4% (119

stycken) av respondenterna på  att de har tillräckliga kunskaper för att själva

kunna leda en didaktiskt planerad rörelsestund med barnen i förskolan. 

Resultat  i  undersökningen visar  också på en  faktor  som kan påverka den

fysiska  aktivitetens  omfattning  i  förskolans  verksamhet.  På  frågan  om

förskolans läroplans strävansmål som berör barns motoriska utveckling och

fysiska aktivitet är tydliga visar resultat på att det inte är helt självklart.  I

Figur  6 kan man se att  förskollärarna  som deltagit  i  undersökningen inte

tycker att förskolans läroplans mål är helt tydliga. 43,8% (70 stycken) menar

att de är tydliga. 47,5% (76 stycken) tycker att strävansmålen delvis är tydliga

och 8,8% (14 stycken) tycker att förskolans läroplans strävansmål om barns

motorikiska utveckling och lärande och fysiska aktivitet inte är tydliga. 
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Figur  6:  Förskollärares  åsikter  om  förskolans   strävansmål  som  berör  barns

motoriska  utveckling  och  fysiska  aktivitet  framförs  tydligt  I  läroplanen. (%)

(N=160).

Förskolans fysiska utrymme, såsom lokaler, är en viktig aspekt för i vilken

utsträckning didaktiskt  planerade  rörelsestunder  sker.  45% (72 stycken av

160 deltagande) av deltagande tycker inte att de har utrymmet för att utföra

aktiviteter där barn får röra på sig i didaktiskt planerade aktiviteter. 25% (40

stycken)  har  möjlighet  att  vara  i  en  idrottshall  med  barnen  och  utföra

didaktiskt planerade rörelsestunder. Tillgång till idrotsshall varierar mellan ett

par  gånger  per  läsår  till  en  dag  i  veckan  till  varje  dag.  Vidare  har

förskollärarna lämnat egna kommentarer om att de önskar att utrymmet fanns

och att det då skulle ske planerade rörelsestunder i större utsträckning samt

att  flera  stycken  använder  sig  av  utomhusmiljön  och  skogen  för  barns

motoriska utveckling. 

5.3 Sammanfattning av resultat

Undersökningen  visar  på  att  majoriteten  av  de  deltagande  förskollärarnas

attityd till att genomföra didaktiskt planerade aktiviteter är positiv. Trots en

positiv attityd till det så visar studien ändå på att de kognitiva aktiviteterna i

förskolan  går  före  på  grund  av  miljöns  förutsättningar  med  små  lokaler.

Tidsbristen är en annan orsak till varför förskollärare inte arbetar mer aktivt

med didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolans verksamhet. En del av

deltagande  tycker  även  att  barn  rör  sig  tillräckligt  via  den  fria  leken  i

förskolan. 
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6 DISKUSSION

Kapitlet  innehåller  en resultatdiskussion och metoddiskussion där  studiens

utfall diskuteras. Det ges också förslag på vidare forskning inom området.

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur attityden till didaktiskt

planerade  rörelsestunder  i  förskolans  verksamhet  ser  ut  bland  utbildade

förskollärare.  Resultat  i  underökningen visar i  att  förskollärares attityd till

didaktiskt  planerade  rörelsestunder  är  positiv.  Förskollärarna  tycker

rörelsestunder i förskolan är en viktig del för barns motoriska utveckling och

lärande. Studien har visat på att rörelsetunder i stor utsträckning förekommer

en gång i veckan i förskolans verksamhet.  

I den här undersökningen var de två vanligaste svaren att man lägger mindre

än en timme i veckan eller en till två timmar i veckan på didaktiskt planerade

rörelsestunder  med  barnen  i  förskolan.  Det  resultatet  uppfyller  dock  inte

rekommendationer om att barn bör röra på sig 60 minuter per dag i en dos av

måttlig till intensiv fysisk aktivitet  (Berg & Ekblom, 2016). Denna dos av

fysisk aktivitet behövs för att minska hälsorisker såsom sjukdomar och fetma

(Statens folkhälsoinstitut, 2006). Även Wagnsson m.fl. (2012) har undersökt

den  fysiska  aktivitetens  omfattning  i  förskolan  och  kunde  genom

kartläggning  av  planerade  grovmotoriska  aktiviteter  konstatera  att  det

förekommer i låg utsträckning. Endast 12 procent svarade att det förekommer

varje dag medan de kognitiva aktiviteterna tar större plats, som även den här

undersökningen om didaktiskt  planerade  rörelsestunder  har  visat  på.   När

flera  studier  visar  att  det  förekommer  i  för  låg  omfattning  emot  vad

rekommendationer säger måste vi fråga oss varför det blivit som det blivit,

varför sker de planerade aktiviteterna för rörelse och fysisk aktivitet i så låg
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utsträckning?  Och  hur  kan  vi  öka  timmarna  för  barns  fysiska  aktivitet  i

förskolan?  Wagnsson  m.f.l.  (2012)  har  ju  även  de  kommit  fram  till  att

grovmotorisk träning i  förskolan förekommer i  för låg utsträckning. Detta

tillsammans  med  den  här  studien  visar  tydligt  på  att  förskolor  behöver

förbättra  sitt  arbete  med  didaktiskt  planerade  rörelsestunder  i  förskolan.

Genom fortbildning kan man göra förskollärare mer medvetna av vikten av

att barn får röra på sig i förskolan. 

Resultat i studien tyder på att den fria leken anses vara tillräcklig för barns

motoriska  utveckling  och  fysiska  aktivitet,  men  rör  varje  barn  på  sig

tillräckligt  genom  den  fria  leken  på  förskolan?  Jag  kan  se  att  normen  i

förskolan har blivit att barn ska hålla sig till stillasittande lekar inomhus. Då

krävs det att alla barn rör på sig via utevistelsen på förskolan, men gör varje

barn det?  Många barn  leker  i  sandlådan eller  gungar  på  förskolans  gård.

Därför är det viktigt att varje barn genom didaktiskt planerade rörelsestunder

erbjuds fysisk aktivitet som har ett syfte för barns motoriska utveckling, hälsa

och välbefinnande.  Detta  inte  minst  utifrån att  tidigare forskning visar  att

fysisk aktivitet kan påverka barns inlärning och skolprestationer till det bättre

(Ericsson & Karlsson, 2014). Fysisk aktivitet har också visat sig i tidigare

studier ha en positiv inverkan på barns självkänsla, deras sociala kompetens

och  gemenskap  samt  deras  kognitiva  förmåga  (Ericsson,2018;  Tubić &

Dordić,  2013).  Detta  tyder  ju  bara  på  vikten  av  att  didaktiskt  planerade

rörelsestunder i förskolan är av stor vikt för att varje barn ska röra på sig och

inte bara ta för givet att alla barn rör sig i leken. Det är också av vikt att

genomföra  didaktiskt  planerade  rörelsestunder  för  att  följa  uppdraget  som

finns i förskolan. Förskolans läroplan (Skolverket,2016) säger att varje barn

ska utveckla sin kroppsuppfattning och motorik samt förståelse för sin hälsa. 

Den här undersökningen har också visat att miljön upplevs vara ett hinder till

didaktiskt planerade rörelsestunder, framförallt små lokaler. Utifrån studiens

teoretiska  utgångspunkt,  det  ekologiska  perspektivet,  har  miljön  stor

påverkan på barns motoriska utveckling och man påverkas av miljön som

finns  runt  om  oss  (Langlo  Jagtöien  m.fl.,  2002).  Barn  måste,  genom

”discovery  learning”, få  erfara,  upptäcka  och  utvecklas  genom  sin  egen

25



Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan

Lisa Engman

kropp  (Ericsson,  2005).  Därför  behövs  miljöer  för  fysisk  aktivitet  på

förskolan där förskollärare kan genomföra didaktiskt planerade rörelsestunder

med barnen.  Genom samverkan med andra skolor  och  genom kommunen

skulle man kunna lösa tid i idrottshallar för att skapa bättre förutsättningar för

detta.  Man kan även se över närmiljön, finns det möjligheter att vistas på

gården eller finns det närliggande grönområde med större ytor som skapar

förutsättningar för planerade rörelsestunder.

Oavsett vilka faktorer som påverkar den didaktiskt planerade rörelsestunden i

förskolan  tyder  studien  på  att  bättre  förutsättningar  för  det  behövs.

Förskollärare i undersökningen menar på att tidsbristen är en faktor till den

fysiska  aktivitetens  utsträckning  i  verksamheten.  Anledningen  till  att

förskollärare inte kan göra ”sitt jobb” och främja barns fysiska aktivitet är

även  miljöns  förutsättningar.  Miljön  anses  inte  vara  anpassad  för  fysisk

aktivitet och om man ser på det här resultatet utifrån den ekologiska teorin, så

har miljön en stor verkan för barns motoriska utveckling. Det är när barnens

kroppar  får  samspela  med en anpassad  miljö  som de  har  störst  chans  att

utveckla en god motorik (Langlo Jagtöien m.fl.,  2002). Det är inte lätt för

förskollärare  att  skapa  dessa lärandemiljöer  om grundförutsättningarna  för

det  inte  finns.  Kanske  behövs  insatser  ”uppifrån”  av  förskolechefer?

Förskollärare kanske skulle behöva få tydliga riktlinjer och ramar om vikten

av fysisk aktivitet. Av tradition är de kanske inte heller vana att arbeta med

didaktiskt  planerade  rörelsestunder.  Så  om inte  miljön  för  detta  förändras

kommer det troligtvis inte bli någon skillnad.

Vad som dock inte framkommit i varken den här eller i den tidigare forskning

jag lyft är om barns möjlighet till fysisk aktivitet förekommer i fler former än

bara  planerade  rörelsestunder,  vilket  jag  tror  att  det  gör.  Det  kan  vara

utflykter  till  exempel  till  lekpark eller  skogen.  Det  är  också faktorer  som

bidrar till  barns fysiska hälsa och motoriska utveckling.  Genom planerade

rörelsestunder, utflykter, lek på förskolans gård, aktiviteter hemma etc. så tror

jag ändå att  barn  i  slutet  av  dagen når  upp till  rekommendationerna  som

finns. 
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6.2 Metoddiskussion

I studien användes en kvantitativ metodansats, vilket gav ett brett resultat i

undersökningen.  Jag  ville  ha  svar  på  förskollärares  attityd  till  didaktiskt

planerade  rörelsestunder  i  förskolan  och  enkät  kändes  som  en  passande

metod för att få den här breda bilden av attityder till fenomenet. För att få en

bred bild krävs ett stort antal respondenter. En kvalitativ metod hade kunnat

ge en djupare förståelse av didaktiska rörelsestunder i förskolan, om syftet

hade  varit  något  annorlunda  (Arnqvist,  2014).  Hade  jag  haft  i  avsikt  att

endast ta reda på hur förskollärare ser på didaktiskt planerade rörelsestunder i

förskolan hade en kvalitativ metod som intervju varit en bra metod, men då

hade jag fått syn på några förskollärares uppfattning snarare än en bred bild

av attityden till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolans verksamhet

som varit syftet med den här studien.

En kvalitativ undersökning i det här fallet inte gett lika hög reliabilitet som en

kvantitativ  metod  gav.  Med  tanke  på  att  svarsfrekvensen  hade  sett  helt

annorlunda ut så hade resultatet antagligen sett helt annorlunda ut nästa gång.

Reliabiliteten står för hur stabil studien varit, och inte varit påverkad av till

exempel  slumpinflytelser,  som  det  är  större  risk  för  vid  en  intervju.  I

intervjuer  hade  det  varit  svårare  att  få  alla  respondenter  att  svara  på  lika

villkor (Trost & Hultåker, 2007).  

I undersökningen fanns ett brett urval som inte var ”låst” till ett visst område,

kunde  jag  skicka  ut  enkäten  till  förskollärare  på  en  hemsida  i  form  av

facebookgrupp för personal i Sveriges förskolor. Detta gav en stor spridning

och gav snabbt svar, på en dag hade jag fått 160 respondenter. Hade jag valt

att ha till exempel Karlstads kommun som urval för att undersöka hur det ser

ut  med didaktiskt  planerade rörelsestunder  i  kommunen hade  det  varit  en

större utmaning att få en tillräckligt stor svarsfrekvens. Då man hade behövt

maila ut enkäten till förskollärare som skulle behövt besvara den på plats på

förskolan, vilket jag tror är svårt med tanke på tidsbristen som infinner sig i

förskolan. 
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Bryman (2011) lyfter vikten av en pilotstudie vid enkätundersökningar för att

se  till  att  undersökningens  helhet  är  bra  och  för  att  se  till  att  frågorna  i

enkäten fungerar,  till  skillnad från en intervju så kan man i  en enkät  inte

tydliggöra om något skulle vara otydligt. Att göra en pilotstudie var positivt

för  man  fick  då  tips  och  feedback  på  frågornas  utformning  och  kunde

redigera  den  inför  den  riktiga  undersökningen.  Enkätens  utformning  har

överlag varit bra och gett svar på studiens frågeställningar. Jag har inte tyckt

att  det  har  saknats  några  frågor,  däremot  har  några  frågor  inte  blivit  så

relevanta för resultatet av frågeställningarna. Man hade kunnat bearbeta dessa

frågor utöver frågeställningarna, och då kunnat få en djupare undersökning

och sett nya samband mellan till exempel förskollärarens egna motionsvanor

och  den  egna  attityden  till  fysisk  aktivitet  och  didaktiskt  planerade

rörelsestunder  i  förskolan.  Man  kunde  även  analyserat  skillnader  på

didaktiskt  planerade  rörelsestunder  i  storstad,  mindre  ort  och  landsbygd.

Detta kändes dock inte relevant till syftet i undersökningen.

6.3 Vidare forskning

Av den här undersökningen har jag upplevt att tidsbrist och fysiskt utrymme

är  två  faktorer  som  påverkar  i  vilken  utsträckning  fysisk  aktivitet  och

planerade rörelsestunder sker i förskolan. Det skulle därför vara intressant att

vidare undersöka hur förskolechefer arbetar för att skapa förutsättningar för

förskollärare  att  kunna  utföra  sådana  här  aktiviteter  och  om  det  finns

möjlighet att de kan påverka för att skapa ännu godare förutsättningar.  

Med tanke på att den här undersökningen och även tidigare forskning har

visat på att den planerade rörelsestunden främst verkar förekomma en gång i

veckan, så skulle det vara intressant att undersöka hur många timmar i veckan

förskollärare anser är ”lagom” för barns grovmotoriska utveckling. Jag tror

att man även skulle kunna undersöka förskollärares syn på hur mycket fysisk

aktivitet  barn behöver  per dag.  Med tanke på att  resultat  visar  på för lite

fysisk aktivitet och att barn behöver röra aktivt på sig 60 minuter per dag, så

tror jag att en sådan undersökning skulle vara av vikt för barns hälsa genom

att göra förskollärare mer medvetna om det.  
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En  annan  spännande  undersökning  i  en  annan  riktning  hade  varit  att

undersöka hur förskolläraresattityd till ansvar för barns fysiska aktivitet och

hälsa ser ut? Vilar ansvaret att aktivera barnen i förskolan, eller vilar det på

hemmet? 
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BILAGOR

Bilaga 1

Följebrev

Fysisk aktivitet i förskolan
Hej!
I   vår   skriver   jag   mitt   examensarbete   på   Förskollärarprogrammet   vid   Karlstads
Universitet.  
I mitt arbete har jag valt att undersöka förskollärarens förhållningssätt och attityd till
barns   fysiska   aktivitet   och   didaktiskt   planerade   rörelsestunder*   i   förskolans
verksamhet.

Undersökningen vänder sig till verksamma förskollärare med förskollärarexamen!

I och med deltagande i enkäten godkänner du ditt samtycke till deltagande i studien.
Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta enkäten. 

Konfidentiell behandling – Ditt deltagande samlas in anonymt genom enkäten och 
deltagande personer kommer inte vara identifierbara i arbetet.

Nyttjandekrav – Efter avslutat arbete raderas all insamlade data. 

Frågor, funderingar eller helt enkelt nyfiken av resultatet?
Tveka inte att höra av dig!

Lisa Engman
lisaengman@live.se

*didaktiskt planerade rörelsestunder=En planerad aktivitet i verksamheten, som har 
ett mål och syfte för barns fysiska aktivitet. Vi vet vad vi gör, hur vi gör, varför vi gör 
och för vem vi gör aktiviteten. 

Bilaga 2

Enkät 

*Obligatorisk

Hur identifierar du dig själv? *

 Kvinna
 Man
 Annat
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Du arbetar på en förskola.... *

 I en stad
 I en mindre ort
 På landsbygden

Har du förskollärarexamen? *

 Ja
 Nej

Hur ofta motionerar du på din fritid? *(tränar, sportar, promenerar

t.ex.)

 Mindre än 1 timme/vecka
 12 timmar/vecka
 34 timmar/vecka
 56 timmar/vecka
 7 timmar eller mer/vecka

På en skala 15  hur viktigt anser du att det är att man
som   förskollärare   genomför   didaktiskt   planerade
rörelsestunder* i förskolan? *
*didaktiskt planerade rörelsestunder= En planerad aktivitet i verksamheten, som har
ett mål och syfte för barns fysiska aktivitet. Vi vet vad vi gör, hur vi gör, varför vi gör
och för vem vi gör aktiviteten.

Inte viktigt   1   2   3   4   5   Mycket viktigt

Upplever du att förskolan du arbetar på har utrymme i 
lokalerna till didaktiskt planerade rörelsestunder? *

 Ja
 Nej

Har du på din förskola tillgång till idrottshall tillsammans
med barnen? *
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 Ja
 Nej

I   så   fall,   hur   ofta   har   du   på   din   förskola   tillgång   till
idrottshall?

På en skala 15  hur mycket kunskap anser du dig ha
om   barns   fysiska   aktivitet   och   idrott,   för   att   kunna
planera   och   leda   didaktiska   rörelsestunder   i
verksamheten? *

Inga kunskaper  1   2   3   4   5   Mycket goda kunskaper

Upplever du att du själv har tillräckliga kunskaper för att 
genomföra en didaktiskt planerad rörelsestund? *

 Ja
 Nej
 Delvis

Om   du   själv   inte   upplever   att   du   har   tillräckliga
kunskaper, finns det någon annan i ditt arbetslag som
har   ansvaret   för   att   planera   och   leda   didaktiskt
planerade rörelsestunder? *

 Ja
 Nej
 Jag   kan   själv   planera   och   leda   didaktiskt   planerade

rörelsestunder

Upplever   du   att   strävansmålen   om   barns   fysiska
aktivitet i Förskolans läroplan är tydliga att arbeta mot? *
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 Ja
 Nej
 Delvis

Hur många timmar i veckan skulle du uppskattningsvis
säga   att   du   och   ditt   arbetslag   lägger   på   didaktiskt
planerade rörelsestunder med barnen? *

 Mindre än 1 timme/vecka
 12 timmar/vecka
 34 timmar/vecka
 56 timmar/vecka
 7timmar eller mer /vecka

Anser du att barnen rör på sig tillräckligt på en dag via
fria leken på förskolan? *

 Ja
 Nej
 Delvis

Upplever du att kognitiva aktiviteter* prioriteras framför
fysiska aktiviteter** på din förskola? *
*Kognitiva aktiviteter=Aktiviteter som utvecklar hjärnan, såsom läsa, skriva,  räkna
m.m. **Fysiska aktiviteter=Aktiviteter  som utvecklar  grovmotorik,   rörelse som ger
ökad energiförbrukning såsom springa, klättra m.m.

 Ja
 Nej
 Delvis

Planerar du själv främst kognitiva eller fysiska aktiviteter
i förskolans verksamhet? *

 Kognitiva aktiviteter
 Fysiska aktiviteter
 Lika mycket av båda delar

36



Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan

Lisa Engman

Om   du   inte,   eller   i   liten   utsträckning,   planerar   och
genomför didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan
 vad beror det på?
Kryssa i ett eller flera alternativ

 Okunskap
 Tidsbrist
 Inget intresse
 Övrigt:

Övriga kommentarer eller egna tankar och erfarenheter
som du har kring barns fysiska aktivitet i förskolan:

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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