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Sammanfattning 

 
Vårt syfte var att undersöka i vilken utsträckning pedagoger genomför planerade 

rörelseaktiviteter i förskolan samt på vilket sätt pedagogerna upplever sig aktiva under dessa 

aktiviteter. Inledningsvis presenteras ett sammandrag av hur vi tolkat läroplanen för förskolan 

gällande rörelseaktiviteter. Därefter beskrivs forskaren Jean Piagets kognitivistiska 

utvecklingsteori vilken kan kopplas till den forskning och den litteratur vi tagit del av. Vidare 

redogörs för olika forskares och författares uppfattningar på vilka sätt fysiska aktiviteter 

påverkar och har betydelse för barns totala utveckling, exempelvis motorisk, perceptuell och 

sensorisk utveckling, samt deras synsätt på rörelseaktiviteters betydelse för barns lärande, 

självkänsla och hälsa. Avslutningsvis beskrivs förskolans respektive pedagogens uppdrag 

gällande planerade rörelseaktiviteter. Som metod för undersökningen har vi använt oss av 

enkät vilken besvarades av 82 pedagoger från 13 förskolor i en medelstor kommun, med 

omnejd, i norra delen av Sverige. Resultatet visade att i princip samtliga pedagoger uppger att 

de aktivt arbetar med olika typer av planerade rörelseaktiviteter och att de i stor utsträckning 

var aktiva i dessa.    
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Inledning 

 

Vi är nu i slutskedet av vår utbildning på lärarprogrammet med inriktning mot 

förskola och förskoleklass. Genom åren som gått har vi studerat många olika 

områden kring barns utveckling och lärande. Kursen Dans, lek och rörelse (15hp, 

ht.2009) vid Umeå Universitet gav oss en stor inblick i hur betydelsefulla 

rörelseaktiviteter är för just barns utveckling och lärande. Vi upplever att dagens 

moderna samhälle uppmuntrar till mer stillasittande aktiviteter för barn genom en 

allt större tillgång till datorer, tv-spel och film etc. Därför ser vi att det är av stor 

betydelse att man i förskolan medvetet arbetar med aktiviteter som stimulerar 

barns rörelseglädje samt utvecklar deras rörelseförmåga. Vidare inser vi 

betydelsen av att pedagogen själv aktivt deltar i olika former av rörelseaktiviteter 

tillsammans med barnen för att kunna utgöra ett stöd och vara en rörelsemodell 

för dem. Vi vill därför i vårt examensarbete kartlägga i vilken utsträckning ett 

antal förskolor arbetar med planerade rörelseaktiviteter. Vidare på vilket sätt 

pedagogerna är aktiva under dessa aktiviteter.  

 

Med pedagoger avser vi förskollärare, barnskötare samt även annan personal som 

kan ingå som en del i förskolans arbetslag. Med planerade rörelseaktiviteter menar 

vi på förhand uttänkta pedagogiska aktiviteter som leds av pedagogen och har ett 

mål och ett syfte. Det kan exempelvis vara dramatisering, dans, hinderbana, 

rörelselekar etc. Dessa aktiviteter kan äga rum såväl inomhus, i exempelvis ett 

rörelserum eller en idrottshall, som utomhus exempelvis i skogen, på en lekpark 

eller förskolegården.  
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Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning  pedagoger i förskolan genomför 

planerade rörelseaktiviteter samt på vilket sätt pedagogerna är aktiva under dessa 

aktiviteter. 

 

 

Frågeställningar   

 

 Vilken är pedagogernas inställning till rörelseaktiviteter i förskolan? 

 Hur ofta planerar och genomför pedagogerna rörelseaktiviteter?  

 På vilket sätt är pedagogerna aktiva under rörelseaktiviteterna? 

 

 

 

Litteraturgenomgång 

 

Bakgrund  

 

Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtøien (2000) beskriver pedagogiska 

perspektiv på fysisk aktivitet och på vilka sätt fysiska aktiviteter påverkar barns 

totala utveckling i sin bok Barn i rörelse. De lyfter fram ett antal områden och vi 

har valt att titta närmare på bl.a. hjärnans utveckling, motorisk utveckling, 

sensorisk utveckling, kognitiv samt social utveckling. Vi har även undersökt på 

vilket sätt annan litteratur behandlar dessa områden. Vi har också studerat vad 

olika författare och forskare anser att rörelse har för betydelse för barns 

lärandeprocesser, självkänsla och hälsa samt vad de anser vara förskolans 

respektive pedagogens uppdrag gällande planerade rörelseaktiviteter. Vi är 

medvetna om att en del av den litteratur vi utgått ifrån i vår studie kanske kan ses 

som förlegad. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till dessa och i möjligaste 

mån jämfört dem med mer aktuell forskning och litteratur. 
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Inledningsvis redogör vi för vad läroplanen för förskolan lyfter fram gällande 

rörelse samt andra områden kopplade till rörelse. Därefter beskriver vi den 

schweiziske barnpsykologen Jean Piagets teorier om barnets kognitiva utveckling. 

 

 

Vad säger läroplanen för förskolan gällande rörelseaktiviteter? 

 

Då vår undersökning inte innefattar förskoleklassen, som ska förhålla sig till 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, har vi valt att koncentrera oss på 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi har 

studerat läroplanen, utifrån hur den framhåller betydelsen av  rörelsestimulans i 

förskolan och hur den behandlar andra områden som vi anser integrerar med 

rörelse samt effekter av rörelse.  

 

Läroplanen beskriver att förskolan ska vila på demokratisk grund och att varje 

barn ska respekteras. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit till sin egen 

förmåga och  sitt självförtroende. Några riktlinjer för den pedagogiska 

verksamheten är att alla som verkar inom förskolan skall lägga grunden till ett 

livslångt lärande och det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn att vistas 

där.  

 

Ett av förskolans mål är att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Läroplanen framhåller 

pedagogernas gemensama ansvar för att understödja detta: 

 

Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö 

för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de 

barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling [...] Arbetslaget skall 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen […] får stöd 

och stimulans i sin motoriska utveckling (Utbildningsdepartementet 

1998:10). 
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Varje barn i förskolan skall ges möjlighet att göra framsteg och övervinna 

svårigheter. Genom att pedagoger  utmanar barnen och lockar dem till lek och 

aktivitet samt genom att pedagoger möter varje barn med engagemang och 

uppmärksammhet skapas möjligheter för barnen att göra dessa framsteg. Vidare 

står att verksamheten skall präglas av ett medvetet bruk av leken som syftar till att 

främja barns utveckling och lärande. Barn kan genom skapande och gestaltande få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser. Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att skapa och förmedla upplevelser i olika 

uttrycksformer, såsom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

 

Teoretiskt perspektiv 

 

Vi har valt att lyfta fram Piagets kongintivistiska utvecklingsteori som ett 

teoretiskt ramverk till den litteratur vi använt oss av i vår studie, då den litteratur 

vi bearbetat ofta har kopplat motorisk utveckling till hans tankar. Vi vill dock 

poängtera att denna teori inte bör tolkas som den enda rätta. Teorin har ofta blivit 

kritiserad för att den generaliserar barns motoriska utveckling. Exempelvis 

framhåller författarna Hermundur Sigmundsson och Arve Vorland Pedersen i 

boken Motorisk utveckling – nyare perspektiv på barns motorik, att Piagets teori 

ibland används för att förklara barns motoriska utveckling genom att hävda att det 

finns bestämda steg i den motoriska utvecklingen (2004:28). Emellertid, menar 

författarna, att Piaget inte försökte förklara motoriken i sig. ”Han var endast 

intresserad av motorik som ett uttryck för kognitiv utveckling” (s29).  

 

 

Piaget  

 

Forskaren och psykologen Jean Piaget (1896-1980) förklarar, i sin bok Barnets 

själsliga utveckling, den kognitiva utvecklingen med att barn själva konstruerar 

och bygger sin kunskap i en aktiv utvecklingsprocess. Hans utvecklingsteori 

beskriver hur barnet den första tiden i livet går från sensomotorisk aktivitet till 

abstrakt tänkande senare i livet. Vidare beskriver Piaget utvecklingsprocessen som 
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en intellektuell anpassning och den processen består av två delar, assimilation och 

ackommodation som båda förutsätter varandra. Assimilation innebär att barnet 

anpassar nya erfarenheter till sina tidigare. Ackommodation går ut på att barnet 

måste ändra sina gamla tankemönster för att kunna ta till sig de nya 

erfarenheterna. Piaget menar att denna anpassning grundar sig på människans 

behov att förstå sin omvärld (1988:2).  

 

Utvecklingen sker, enligt Piaget, i fyra stadier samt i kronologisk ordning. Det 

första, det sensomotoriska stadiet, handlar om hur barn i den första tiden av sitt liv 

(ca 0-2år) genomgår en intensiv utvecklingsfas. Denna tar sig i uttryck genom att 

barnet bl.a. successivt utvecklar en förståelse för sig själv i förhållande till andra 

samt att det utvecklar sin intellektuella och känslomässiga förmåga (a.a:3). 

Barnets inlärning sker genom sinnesrelaterade erfarenheter samt motoriska 

färdigheter. Piaget menar att det lilla barnet genom härmning lär sig utföra olika 

kroppsrörelser, som till en början är ganska enkla, men som så småningom 

utvecklas till allt mer komplicerade rörelsemönster. Enligt Piaget kan motorik ses 

som ett uttyck för kognitiv utveckling (a.a:25).   

 

Det andra stadiet, det pre-operationella, kännetecknas av att barnet (2-7 år) har 

svårt att sätta sig in i och förstå andras perspektiv. Denna förmåga utvecklas, 

enligt Piaget, när barnet ingår i situationer som utmanar dess perspektiv. Barnet 

får då möjlighet att skapa sig en förståelse för andras synsätt (a.a:4).   

 

Allt eftersom barnet får erfarenheter som inte stämmer överens med dess tidigare 

upplevelser, utvecklas barnets tänkande och Piaget menar här att barnet närmar 

sig ett tredje stadium – det konkreta operationernas stadium. Barnet (7-11 år) är 

inte längre beroende av den omedelbara situationen för att kunna förstå den. 

Enligt Piaget börjar nu barnet tänka operationellt, d.v.s. logiskt. Barnet kan nu 

anpassa sina egna synpunkter med andras och Piaget menar att barnet i detta 

stadium har god förmåga att samarbeta med andra (1988: 49f). 

 

Det fjärde och sista stadiet benämner Piaget som det abstrakta operationernas 

stadium. Som namnet antyder handlar detta stadium om att barnet (fr.o.m. ca11 

år) utvecklar sin förmåga till abstrakt och logiskt tänkande (a.a:76). 
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Han beskriver att varje steg i processen måste få ta sin tid.  Dock framhåller han 

att barn som befinner sig i samma stadier inte för den skull behöver vara lika 

gamla. Anledningen till att åldersvariationer kan förkomma menar Piaget kan bero 

på barnets neurologiska mognad, dess tidigare erfarenheter, intelligens, kulturell 

miljö etc. (a.a:2).   

 

Piaget menar att både barnets inre föreställningar och yttre perception bygger på 

tidigare motorisk aktivitet. De praktiska erfarenheterna som barnet gjort tidigare 

har stor betydelse för barnets förmåga att föreställa sig något som är frånvarande. 

Vidare får barnet, genom rörelseerfarenheter, förståelse för bl.a. olika begrepp, 

rumsuppfattning samt beröring av andra (Grindberg & Langlo Jagtøien, 

2000:59f).  

 

 

Rörelseaktiviteter i förhållande till barns utveckling 

 

Författarna Greta Langlo Jagtøien, Kolbjørn Hansen och Claes Annerstedt menar 

att kroppsliga erfarenheter är fundamentala för att utveckling ska äga rum. I boken 

Motorik, lek och lärande förklarar de att barn genom rörelse utvecklar både sin 

motoriska och psykiska handlingskompetens. De pekar på vikten av att stärka och 

utveckla barns rörelseförmåga eftersom svagheter och brister i den motoriska 

utvecklingen påverkar barnets kognitiva och emotionella egenskaper samt barnets 

sociala kompetens (2002:144).  

 

 

Hjärnans utveckling 

 

Anders Nordlund, f.d. lärarutbildare i idrott, Ingemar Rolander, tidigare 

universitetsadjunkt i idrott och rörelse samt Leif Larsson, rektor och 

utvecklingsledare beskriver i boken Lek, idrott, hälsa – rörelse och idrott för barn 

att både den obligatoriska och den frivilliga idrotten ska präglas av en hänsyn till 

barnens behov, deras fysiska, psykiska och sociala mognad. Bl.a. lyfter de fram 
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hjärnans utveckling och pekar på det faktum att de båda hjärnhalvorna är 

beroende av varandra och att det är viktigt att båda sidor får god stimulans. 

Emellertid skriver författarna att vårt skolsystem har prioriterat den vänstra 

hjärnhalvan – d.v.s. den del av hjärnan som representerar bl.a. logiskt, analytiskt 

och abstrakt tänkande, tal, språk samt att kunna tolka synintryck. Den högra 

hjärnhalvan representerar exempelvis vår kropps- och rumsuppfattning, att tolka 

hörselintryck, musik, rytm, rörelse, koncentrationsförmåga, praktiskt kreativitet 

etc. Författarna betonar vikten av att dagens skola måste värna om barnens hälsa 

och sträva efter att öka deras kroppsmedvetenhet. Detta menar de är viktigt för att 

barn ska lära sig lyssna på sin egen kropp samt bli medveten om kroppens 

potentialer (1997:13ff). Författaren, sjukgymnasten och gymnastikläraren Britta 

Holle framhåller i sin bok Rörelseberedd – lekberedd? att båda hjärnhalvorna 

måste få möjlighet att utvecklas för att man ska kunna stärkas och bli en hel 

människa (1985:16). Även Langlo Jagtøien m.fl. beskriver förhållandet mellan 

vänster och höger hjärnhalva: 

 

Utveckling av den vänstra hjärnhalvan tycks sätta fart när den högra 

halvan är tillräckligt utvecklad, så att barnet kan gå vidare i utvecklingen. 

Den högra hjärnhalvan styr bl.a. sinnesintryck, kroppsspråk, 

föreställningsbilder, rumsuppfattning och språkmelodi. Det är egenskaper 

och färdigheter som barnet förnimmer och upplever med hela kroppen, och 

som är fundamentala för att den vänstra hjärnhalvan skall utveckla 

exempelvis språk, skrift och abstrakt tänkande (2002:58). 

 

 

Motorisk utveckling 

 

Författarna Gun Sandborgh-Holmdahl och Birgitta Stening förklarar i boken 

Inlärning genom rörelse att motorik har med rörelse att göra, men de menar att 

begreppet motorik också innefattar förmågan att planera och genomföra rörelser 

och rörelsemönster (1993:9). Åke Huitfeldt, Mike Bergström, Susanne Huitfeldt, 

Conny Tärnklev samt Åsa Ågren skriver i boken Rörelse och idrott att ett vanligt 

synsätt på barns motoriska utveckling är att deras rörelser går från stora, 

opreciserade rörelser till små, mer subtila rörelser; från grovmotoriska till 
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finmotoriska rörelser (1998:27). Det är betydelsefullt att barn får rikligt med grov- 

och finmotorisk rörelsestimulans eftersom dessa färdigheter är viktiga för den 

fortsatta utvecklingen. Grovmotoriken utvecklas genom att exempelvis hoppa, 

springa, krypa, åla etc. Den finmotoriska utvecklingen kan stimuleras genom olika 

redskap, exempelvis ärtpåsar, bollar, ballonger och fingerlek etc. (Sandborgh-

Holmdahl & Stening, 1993:31ff).   

 

I likhet med Piagets stadieteori förklarar både Britt-Marie Mellberg sin bok 

Rörelselek – En metod att stimulera barns utveckling samt Langlo Jagtøien m.fl. 

att utvecklingen sker i en förutbestämd ordning och alla rörelser som barnet gör, 

sker stegvis och bygger på dess tidigare rörelseerfarenheter. Exempelvis beskrivs 

att den motoriska utvecklingen går uppifrån och ned, från huvudet till mellersta 

delen av kroppen, samt inifrån kroppen och ut i fingerspetsarna. Dock kan 

variationer förekomma, även om de i grunden följer samma mönster. Piaget 

menar, som tidigare nämnts, att dessa variationer kan grunda sig i bl.a. 

neurologisk mognad och tidigare erfarenheter (Langlo Jagtøien m.fl. 2002:85; 

Mellberg, 2000:9). 

 

Ett annat sätt att se på barns motoriska utveckling är att den miljö och de 

situationer som barnet befinner sig i och utsätts för påverkar hur barnet utvecklas. 

Redan färdiga rörelsemönster kan frambringas genom att exempelvis erbjuda 

barnen olika möjligheter i form av stimulerande miljöer (Huitfeldt m.fl. 

1998:29f). Grindberg och Langlo Jagtøien lyfter också fram miljöns påverkan i 

fråga om hur snabbt och på vilket sätt barnet passerar de olika stadierna. Vidare 

menar de att fysiska och psykiska faktorer också har en inverkan på den motoriska 

utvecklingen. Författarna poängterar att de fysiska förutsättningarna samt summan 

av rörelseerfarenheter är beroende av och förutsätter varandra (2000:33). 

Sigmundsson och Pedersen menar att tidigare forskning om motorisk utveckling 

ofta har handlat om att synliggöra olika ”milstolpar” i barns utveckling (sitta, 

krypa, gripa, stå och gå) vilka också var oberoende av miljöpåverkan. 
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De beskriver att man bör beakta en rad olika faktorer när man talar om den 

motoriska utvecklingen. De skriver att man ska ta hänsyn till vad som utvecklas 

(t.ex. koordinerade rörelser), vad som sätter igång utvecklingen (ex. stimuli och 

motivation) samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen (arv och miljö) 

(2007:24).  

 

 

Perceptuell utveckling 

 

Perceptionsförmågan handlar om att med hjälp av sinnena kunna upptäcka, 

urskilja och uppfatta sin omvärld. Utvecklingen av den perceptuella förmågan 

förutsätter både träning och erfarenheter (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 

1993:10). Holle beskriver att den motoriska utvecklingen är beroende av den 

perceptuella utvecklingen – perception och motorik är således intimt förknippade 

med varandra. Hon menar att man måste se till att alla perceptionsområdena ligger 

på samma utvecklingsnivå som den motoriska (1985:21). Universitetslektor och 

filosofiedoktor i pedagogik, Ingegerd Ericsson, menar att man genom perception 

förnimmer och tolkar omvärlden. För att man ska kunna percipiera måste 

sinnesintrycken kunna tolkas och omarbetas av hjärnan. Vidare ska detta också 

kunna lagras och minnas och detta kräver en motsvarande utveckling av det 

centrala nervsystemet. Ericsson redogör för de olika perceptionsområdena som är 

av stor betydelse för den grovmotoriska utvecklingen:  

 

 

- Synen och den visuella perceptionen. Handlar exempelvis om förmågan 

att samordna synintrycken med rörelser, förmågan att uppfatta att ett 

föremål är detsamma även om man ser det från olika håll eller avstånd 

samt att kunna bedöma avstånd. Exempel på en övning för att stimulera 

den visuella perceptionen kan vara att låta barnet skilja på och benämna 

olika färger. 

 

- Hörseln och den auditiva perceptionen. Innebär förmågan att uppfatta 

och tolka olika ljud, att kunna lokalisera från vilken riktning och vilka 

avstånd ljud kommer ifrån. Vidare att både kunna uppfatta, urskilja och 
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minnas ljud. Att blunda, lyssna på och lokalisera rytmen är ett exempel på 

hur denna perception kan stimuleras. 

 

- Känselsinnet och den taktila perceptionen. Är det grundläggande sinnet 

för trygghet och välbefinnande och är knutet till beröring. Ett exempel på 

en rörelseövning för att stimulera denna perception är att låta barnen ”rita” 

på varandras ryggar och blunda och känna på olika föremåls struktur. 

 

- Det kinestetiska sinnet (proprioceptionen). Handlar om att minnas 

exempelvis hur kroppsdelarna förhåller sig till varandra samt att minnas 

hur mycket kraft vi behöver använda för att klara en speciell rörelse. Det 

kinestetiska sinnets samverkan med motorik och andra sinnen handlar om 

att veta hur den egna kroppen ser ut och känns, veta kroppsdelarnas namn, 

känna skillnad på spänd och avspänd osv. Genom att exempelvis härma 

varandras arm- och benrörelser utan att få muntliga instruktioner tränas det 

kinestestetiska sinnet. 

 

- Det vestibulära sinnet (labyrintsinnet). Information från innerörat 

(labyrinten) talar om var vi befinner oss, om vi rör oss eller är stilla samt i 

vilken riktning och hur fort vi förflyttar oss.  Exempel på en övning som 

stimulerar detta sinne är att uppmana barnet att resa sig snabbt utan att 

sätta i händerna, genom att rulla upp till sittande, böja in benen och sträcka 

fram armarna (Ericsson, 2005:23).  

 

Sandborgh-Holmdahl och Stening förklarar att barnet i början av sitt liv utgår 

ifrån sig själv men allteftersom det växer får det förståelse och en förmåga att se 

hur föremål står i relation till varandra (1993:10). Huitfeldt m.fl. förespråkar att 

man tidigt låter barnen möta olika miljöer och situationer där de ges möjlighet att 

svara på och reagera på olika stimuli. Författarna menar att om något sinne är 

outvecklat kan detta övas upp genom att stimulera de andra sinnena (1998:26f).  

 

 

 



11 
 

Sensorisk utveckling 

 

Grindberg och Langlo Jagtøien skriver att de intryck som tas emot av våra 

sinnesorgan emottas av det centrala nervsystemet. Vidare översätts och behandlas 

dessa intryck av hjärnan som sedan sänder ut meddelanden till musklerna, som i 

sin tur resulterar en handling. Genom rörelseerfarenheter görs inre bilder så att vi 

kan göra bedömningar, hastiga förändringar och anpassningar i rörelserna. Att ta 

emot sig när man ramlar, eller fånga en boll är exempel på situationer som kräver 

snabba beslut (2000:55).  

 

Den motoriska planeringen baseras på en omedveten kunskap, en automatiserad 

rörelseerfarenhet, om hur vår kropp rör sig. Den förutsätter ett bra samspel mellan 

sinnena och musklerna som ska utföra rörelserna och det är först när dessa 

samspel fungerar som en rörelse kan utföras så bra som möjligt (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 2000:55). Den motoriska planeringen automatiseras när den 

anpassas till nya rörelsemässiga uppgifter. Detta sker genom upprepningar och 

genom att barn samlar erfarenheter och upplevelser som ger dem möjligheter att 

införliva olika rörelser och sinnesintryck. Det är först då de utvecklar ett 

rörelsemönster, en motorik, som fungerar i förhållande till det de ställs inför 

(a.a:55ff). Förskolläraren, specialläraren och talpedagogen Ylva Ellneby anser att 

en god sensorisk integrering är ett villkor för att vi ska kunna utveckla förmågan 

till teoretisk inlärning, abstrakt tänkande, logiskt resonemang samt 

koncentrations- och organisationsförmågan som vuxna (2007:14). Det är genom 

lek, olika aktiviteter och upplevelser som barn utvecklar den sensoriska 

integrationen bäst (a.a:55).  

 

 

Kognitiv utveckling 

 

Genom motorisk träning kan barns erfarenheter och tänkande stärkas och genom 

detta stimuleras också språket. För att detta ska ske måste motoriken 

automatiseras, det vill säga att barnet utvecklar en förmåga att inte medvetet 

behöva styra sina rörelser. Det är först när detta sker som barnet kan lägga fokus 
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på att utveckla sin tankeförmåga och sitt språk (Nordlund m.fl.1997:22). 

Grindberg och Langlo Jagtøien lyfter också fram aspekten av att motoriska 

färdigheter främjar den kognitiva utvecklingen. Liksom Nordlund m.fl. menar de 

att barn som inte automatiserat sitt rörelsemönster i grundläggande aktiviteter 

måste ges möjlighet att utveckla just detta. När barnet koncentrerar sig på en 

outvecklad motorisk rörelse, krävs en kognitiv förberedelse, vilket innebär att 

barnet i stor grad måste koncentrera sig på just denna färdighet och då får svårt att 

tänka på något annat. En dåligt utvecklad automation kan bidra till att barnet får 

svårt att koncentrera sig och följa med i undervisningen på sikt. Om barnet 

exempelvis har finmotoriska svårigheter, såsom att hålla i en penna, krävs så stor 

koncentration att utföra rörelsen att det blir komplicerat för barnet att samtidigt ta 

in annan information. Detta kan i sin tur, som sagt, leda till att barn som inte har 

goda motoriska färdigheter kan få koncentrationssvårigheter i skolan (Sandborgh-

Holmdahl & Stening, 1993:9). 

 

 

Social utveckling 

 

Att delta i fysiska aktiviteter ger barnen upplevelser och erfarenheter av socialt 

umgänge i olika sammanhang. Detta skapar möjligheter för barnen att lära känna 

och förstå sig själva i olika situationer samt att bli socialt trygga i dessa. Barn som 

är rörelsemässigt osäkra har svårare att få förtroende för andra, än barn som är 

förtrogna med sin egen kropp (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000: 61). En annan 

negativ följd av motorisk osäkerhet är att barn kan uteslutas ur den sociala 

gemenskapen i barngruppen. Det motoriskt säkra barnet är ofta populära 

lekkamrater. Grindberg och Langlo Jagtøien  uttrycker att ”en motorisk säker 

kropp är en inträdesbiljett till gemensam handling och samspel” (a.a:16).  Detta är 

en aspekt som även Ericsson lyfter fram. Hon framhåller att en konsekvens för 

barn med dåligt utvecklad motorik är att de kan få svårigheter med socialt samspel 

med andra barn samt en dålig självkänsla. Detta kan i sin tur medföra att barnet 

hamnar i en ond cirkel där deras motoriska svårigheter kan leda till att de rör sig 

mindre. I och med att de rör sig mindre minskar chansen att utveckla sin motorik 

och den dåliga självkänslan som ofta följer, leder vidare till en negativ inställning 
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till rörelseaktiviteter (2005:12). Även Sigmundsson och Pedersen poängterar att 

det inte är de motoriska problemen i sig som orsakar exempelvis sociala problem. 

De anser, liksom Ericsson (2005) och Grindberg och Langlo Jagtøien (2000), att 

barn med outvecklad motorik kan utestängas från sociala gemenskaper och här 

menar författarna att man kan tänka sig att att barnen kan få ökad självkänsla om 

de förbättrar sin motoriska förmåga (2007:75). 

 

 

Självkänsla 

 

Det är av stor betydelse för barns självkänsla och kroppsuppfattning att de får 

uppleva känslan att de behärskar olika kroppsligt fysiska utmaningar. Därmed är 

det viktigt att barn ges många möjligheter till fysiska aktiviteter som är 

nivåanpassade i relation till deras utveckling, men även utmaningar som fordrar 

mod och tro på den egen förmågan (Langlo Jagtøien m.fl. 2002:125).  För ett barn 

ligger förbindelsen mellan att vara tillräckligt bra fysiskt sett eller att inte duga 

väldigt nära (a.a:22). Langlo Jagtøien m.fl. pekar på vikten av att ge barnet rikligt 

med positiva rörelseupplevelser, att uppmuntra barn att med glädje pröva nya 

utmaningar; på så sätt kan barnet tränas och stärkas i att se sina egna potentialer 

samt även känna sina begränsningar. Vidare menar de att när barn känner sig 

förtrogna och kan lita till den egna kroppens förmåga blir lek på alla plan 

åtkomlig och möjlig. Är barnet däremot osäker på sin egen kropps möjligheter 

eller har en outvecklad kroppsmedvetenhet så bidrar detta till begränsningar för 

barnet i dess lekvärld (Langlo Jagtøien m.fl. 2002:26). 

 

Barn förstår sin omvärld genom kroppsliga erfarenheter och upplever hela tiden 

kroppsliga förändringar. För att underlätta barnets acceptans och förståelse för 

dessa förändringar är det viktigt att barnet ges rika möjligheter till att få utforska 

med kroppen och ta alla sidor av sig själva i anspråk. (a.a:21). Sandborgh-

Holmdahl och Stening menar att barn får kunskap om sig själv, så kallad 

kroppsuppfattning, genom att pröva, upprepa och upptäcka etc. En god 

kroppsuppfattning skapar i sin tur möjligheter för ett bra självförtroende samt 

barnets förmåga att uppfatta sin omgivning. Vidare anser författarna att lek och 
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rörelseaktiviteter under trygga förhållanden, i en bekräftande och god miljö, kan 

ge barnet en accepterande bild av sig själv som stärker barnets självkänsla. Om 

barnet däremot får negativ bild av sig själv kan det i förlängningen leda till att det 

hamnar i emotionella svårigheter, t.ex. koncentrationssvårigheter (1993:10f). 

Denna koppling mellan lärande och självkänsla är något som även beaktas i 

Läroplanskommitténs betänkande, Skola för bildning:    

 

Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och idrott stärker barnets 

självkänsla och kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar för 

inlärning (SOU 1992:94, s. 220). 

 

 

Läroprocesser 

 

Sandborgh-Holmdahl och Stening framhåller att rörelsen och leken är en viktig 

del i barns utveckling. De menar dessutom att medveten lek och rörelseträning 

förbättrar och underlättar förutsättningarna för lärande hos barnen och vidare att 

själva inlärandet förstärks. Med detta menar de att lära sig tala, läsa, skriva och 

räkna men också att lära sig förstå, tänka och reflektera och lösa problem. Effekter 

av barns rörelse, såsom självförtroende, grov- och finmotorik, perception och 

koncentration har alla en betydelse för ett gynnsamt lärande (1993:4ff). Dessa är 

aspekter som också framhålls av forskaren Ingegerd Ericsson i hennes avhandling 

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (2003:13ff).  Hennes 

forskningsområde innefattade sambandet mellan motorik, självförtroende och 

kognition. Hon anser att barns kroppsuppfattning i kombination med motoriska 

färdigheter är viktiga för barnets självbild och tilltro till sig själv. En positiv 

självuppfattning, menar hon, har i sin tur betydelse för barnets sociala förmåga 

och för dess lärandeförmåga (2003:13ff).  
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Hälsa  

 

Sandborgh-Holmdahl och Stening anser att de bästa möjligheterna till 

grovmotoriska aktiviteter är utomhus men framhåller även gymnastikhallen som 

ett utmärkt komplement. Dessa miljöer inbjuder till sysselsättningar som är 

grovmotorisk stimulerande, utmanande och utvecklande och som kan ge barnen 

en allsidig träning exempelvis att springa, hoppa, klättra etc. Den grovmotoriska 

träningen menar författarna har stor betydelse dels för att ge barnen en god 

kondition samt för att tillgodose det allmänna välbefinnandet (1993:31).   

 

Langlo Jagtøien m.fl  skriver att det är viktigt för barns välbefinnande att de får 

vara med i olika sammanhang som inspirerar till rörelse och lek på olika sätt, dock 

anser författarna att samhällets utveckling inte tar tillräcklig hänsyn och styrker 

den rörelsestimulans som barn faktiskt behöver för att må bra och utvecklas väl. 

Exempelvis sitter många av dagens barn långa stunder framför fysiskt 

passiviserande medier (2002:137). Sigmundsson och Pedersen menar att det inte 

är någon nyhet att fysisk inaktivitet leder till olika typer av hälsoproblem. Därmed 

vill författarna uppmärksamma att det är viktigt att som pedagog vara medveten 

om vilka barn som tar avstånd till rörelseaktiviteter och fånga upp de barnen 

genom att utgå från deras intresse i rörelseaktiviteter samt visa positivt 

engagemang (2007:58f).   

 

Marie Nyberg och Anna Tidéns studie  En kartläggning av skolelevers 

funktionella motorik  är en delstudie i det omfattande forskningsprojektet Skola- 

Idrott- Hälsa med syfte att kartlägga hur barn och skolelevers fysiska status och 

hälsa ser ut. Forskarna utformade ett motoriktest och genomförde detta på cirka 

2000 elever. Resultatet visade  att betydligt fler barn än de hade förväntat sig 

visade på otillräckliga motoriska färdigheter i förhållande till sin ålder. 

Exempelvis kunde  40 procent av eleverna inte utföra motoriska grundformer på 

ett tillfredställande sätt. Forskarna anser att de resultat som kartläggningen visade 

på kan vara en tankeställare för ansvariga på olika nivåer (Nyberg & Tidén, 

2006:8ff).  
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Sammanfattningsvis visar samtliga forskare och författare vi studerat, betydelsen 

av rörelse för barns utveckling, lärande och hälsa. Då läroplanen, som vi tidigare 

behandlat, lyfter fram att den pedagogiska verksamheten skall präglas av ett 

medvetet bruk av leken som syftar till att främja barns utveckling och lärande 

finner vi det betydelsefullt att studera hur litteraturen ser på planerade 

rörelseaktiviteter i förskolan samt pedagogens roll i dessa.   

 

 

Planerade rörelseaktiviteter i förskolan 

 

De flesta barn är företagsamma och söker på ett naturligt sätt efter olika slags 

utmaningar som förbättrar och utvecklar deras rörlighet och styrka. Därför är det 

betydelsefullt att den pedagogiska miljön är utformad på så sätt att det ger goda 

möjligheter för barn att kunna röra sig och utmana sig själva på olika sätt 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000:30). När man  planerar för rörelseaktiviteter 

är det därför viktigt att ta fasta på sådant som motiverar och inspirerar barnen och 

som därigenom ger dem positiva rörelseerfarenheter (a.a:15). 

 

Sigmundsson och Pedersen menar att för att barn i förskolan ska kunna förvärva 

motoriska färdigheter så fordras detaljerade planer i det föreliggande arbetet, 

vilket kräver att  pedagoger har goda ämneskunskaper. Vidare förklarar de att om 

man som pedagog utgår ifrån perspektivet att barn får den grovmotoriska 

färdighet och stimulans de behöver i den fria uteleken så utgår pedagogen ifrån att 

barnet själv organiserar en optimal motorisk utveckling. Sigmundsson och 

Pedersen anser att en sådan självorganisering inte är optimal och inte gynnar alla 

barn, utan att det krävs en medvetenhet, planering och en viss styrning från 

pedagogens sida. Författarna ser en fara i att inaktiva barn, som inte spontant och 

naturligt tar intiativ i leken och därigenom tränar sin grovmotorik, går miste om 

viktiga och grundläggande färdigheter vilka har stor betydelse för barnets fortsatta 

utveckling på många olika områden. Därför menar författarna att det är centralt att  

kontinuerligt planera för olika rörelseaktiviteter med intentionen att skapa en bra 

grund för barnens motoriska utveckling. Organiserade och återkommande 
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motoriska aktiviteter kan dessutom motivera och locka barnen till egen motorisk 

träning (2007:57f).      

 

Det finns som sagt många positiva effekter som följer med rörelseaktiviteter i 

förskolan. Ericsson beskriver att fysiska aktiviteter stärker balans, 

koordinationsförmåga och kondition. Barn får större förståelse för sina egna 

förmågor och potentialer men även för omgivningens betydelse (2005:9). Vidare 

skriver hon att genom att planera och genomföra rörelseaktiviteter som syftar till 

stimulera nya motoriska färdigheter skapas en nyfikenhet hos barnet att själv 

senare pröva och utforska sina motoriska färdigheter (a.a:133). För att barn skall 

kunna utveckla en god tillit till sina fysiska förmågor är det viktigt att de dagligen 

får möjlighet att stärka och utmana sin rörelseförmåga på olika sätt (a.a:11). Detta 

är något som även Utbildningsdepartementet lyfter fram: 

 

Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig 

till de krav som ställs på dem. För det växande barnet är det därför viktigt att dess 

hemmiljö, skol - och fritidsmiljö ger möjligheter till motorisk och fysisk aktivitet 

och träning. Barnet måste få utveckla olika förmågor och funktioner av 

sensomotorisk och fysisk karaktär  (1994:45). 

 

 

Pedagogens roll i rörelseaktiviteter 

 

Utgångsläget för pedagoger är att tillrättalägga och uppmuntra olika former av 

pedagogiska aktiviteter utifrån barnets förutsättningar som stärker dem fysiskt och 

psykiskt på ett naturligt sätt (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000:30). Författarna 

framhåller att det är betydelsefullt att pedagogerna har goda ämneskunskaper 

inom området, dels för att man ska känna sig trygg och säker i sitt 

planeringsarbete, men också för att man ska känna sig trygg och säker i den 

praktiska handlingen och kunna tillrättalägga pedagogiska aktiviteter som 

stimulerar barnens utveckling optmalt. Det är också av stor betydelse att ha insikt 

i olika lekteorier samt i barnens utveckling rent allmänt, och vidare pekar de på 

vikten att kunna sammanföra teori och praktik samt sin egen 

handlingskompentens (a.a:126). 
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Vuxna kan stödja det enskilda barnets rörelseförmåga genom att få dem att 

utmana sig själv och sin kropps rörelsepotentialer. Det är betydelsefullt att stärka 

barn i att använda sin kropp som kommunikationsmedel, och detta kan göras 

genom att arbeta med estetiska läroprocesser såsom exempelvis drama, rörelse 

och musik. Dessa ämnen skapar naturliga möjligheter och tillfällen för barn till 

sinnliga upplevelser, utveckla kroppssäkerhet samt förmedla och kommunicera 

genom kroppen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000:60,62).  

 

Langlo Jagtøien m.fl. menar att om barn möter en fysisk och aktiv verklighet som 

de känner sig otrygga i, kan det resultera i ett missnöje i att delta, samt ett 

avståndtagande från fysiska aktiviteter (2002:25). Nordlund m.fl. visar på 

liknande tankar och pekar på att en viktig uppgift för vuxna är att utgå från barns 

livsvärld när de organiserar rörelseaktiviteter 

(1997:22). Det är också av stor betydelse att pedagogen försäkrar sig om vilka 

rörelser som barnet är förtrogen med och som har automatiserats innan det 

utmanas till mer avancerade rörelseövningar. Detta menar Ericsson minimerar 

risken för att barnet ska uppleva ett misslyckande i övningarna. Hon anser att ett 

misslyckande i rörelseaktiviteter är mer framträdande än i andra aktiviteter som 

inte är lika kroppsrelaterade. Barnet kan få en sämre självkänsla och en sämre 

tilltro till sin egen förmåga om det utsätts för alltför stora utmaningar som det inte 

klarar av (2005:30).     

 

Den vuxne har i rörelseaktiviteter stora möjligheter att utveckla och vidga barns 

ordförråd genom att förklara, upprepa och successivt införa nya ord i 

leksammanhang (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993:11). Det är gynnsamt om 

rörelseaktiviteterna kännetecknas av en tillåtande och positiv atmosfär som är 

fantasifull, kreativ och öppen för kommunikation mellan barn och vuxna samt 

barn emellan. Den vuxne har ansvaret för rörelseaktiviteterna och grunden för att 

förbättra förutsättningarna för barns lärandeprocesser i dessa aktiviteter är att den 

vuxne har målet och syftet med aktiviteten klart för sig (a.a30ff).  

 

Langlo Jagtöjen m.fl. anser att en betydelsefull aspekt i pedagogens kompetens är 

att kunna lägga märke till barnets funktionella rörelseförmåga i vardagliga 

aktiviteter och vidare vad barnet behöver för att utvecklas ytterligare. De menar 
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att man utifrån detta kan planera och anpassa rörelsestimulerande aktiviteter som 

gynnar och utvecklar barnet på bästa sätt (2002:144). Motorik-observationer kan 

också bidra till att pedagoger blir mer medvetna om motorikens betydelse och 

därför uppmuntrar barnen att vara mer i rörelse och träna motoriska färdigheter. 

Barnen själva kan bli mer intresserade av de observerade övningarna och därefter 

själv träna mer aktivt på dessa (Ericsson, 2005:134). 

 

Motorikobservationer är också betydelsefulla ur den aspekten att de ger kunskaper 

som är värdefulla,  inte bara för pedagogerna, utan också för föräldrarna eftersom 

de då kan få signaler om vilka olika motoriska färdigheter som kan behövas 

stärkas även hemmavid (a.a: 130). Även Grindberg och Langlo Jagtøien 

framhåller vikten av att genom observation skaffa sig kunskaper om vilken nivå 

barnet befinner sig på när man ska arbeta med fysiska aktiviteter i förskolan. De 

betonar även betydelsen av att den planerade observationen inte genomförs i för 

barnen nya och okända rörelseaktiviteter om man ska få ut så mycket som möjligt 

av observationen (2000:106). Författarna menar att genom att känna till och vara 

medveten om vilka förutsättningar barnet har, kan man undvika att ställa 

orealistiska krav på det samt lättare planera aktiviteter som passar barnet 

(a.a:120). Langlo Jagtøien m.fl lyfter även fram vikten av att känna till den 

omkringliggande miljön runt barnet som också har betydelse när man gör 

observationer, bedömningar och tolkningar av barns utveckling (2002:168).  

 

Att utvärdera de planerade rörelseaktiviteterna, menar Grindberg och Langlo 

Jagtøien, är en nödvändig del i det pedagogiska arbetet. Med hjälp av löpande 

utvärdering får man information om i vilken grad man uppnått de uppsatta målen 

för aktiviteten. Vidare ges också en möjlighet att förändra/förbättra aktiviteten 

kommande gånger (2000:126). 
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Metod 

 

 

Beskrivning av arbetsgång 

 

Till största del har vi bearbetat litteraturen till detta examensarbete gemensamt, 

dock har en del  litteratur studerats på var sitt håll. Vi upplever vårt 

tillvägagångsätt gynnsamt och vi anser att det är berikande att kunna undersöka 

och diskutera litteraturen tillsammans. Arbetsgången, gällande både 

litteraturgenomgången och själva författandet, har genomsyrats av samarbete. 

Detta arbetssätt har kanske varit mer tidskrävande än det skulle varit om vi 

fördelat arbetet mer, men vi känner att vi båda på detta sätt har fått lika stort 

inflytande i arbetet. Vidare anser vi att detta resulterat i givande diskussioner som 

gynnat arbetet.  

 

 

Enkät  

 

Eftersom vårt syfte var att undersöka i vilken utsträckning pedagoger i förskolan 

arbetar med planerade rörelseaktiviteter samt på vilket sätt de själva var aktivt 

deltagande i dessa aktiviteter, ansåg vi att enkätmetoden var en lämplig metod att 

använda i examensarbetet. Vi delade ut enkäterna på 13 förskolor i en mellanstor 

kommun, med omnejd, i norra delen av Sverige. Förskolorna varierade i storlek, 

från tre till fem avdelningar, och valdes ut utifrån en tanke om att få en viss 

geografisk spridning.  Bo Johansson och  Per Olov Svedner skriver i sin bok 

Examensarbetet i lärarutbildningen att enkät som redskap är en passande metod 

när man vill kartlägga hur regelbundet och ofta förekommande ett fenomen är 

eller om man vill ta reda på sambandet mellan syftet i studien och yrke, kön etc. 

Det är också en gynnsam metod eftersom man kan nå ut till många människor på 

kort tid (2010:22,24). Författarna framhåller betydelsen av att lägga ned mycket 

tid i utformandet av enkätfrågorna. En del av detta arbete innebär också att genom 

handledaren få sina frågor bedömda, granskade och godkända innan 

överlämnandet av enkäterna till respondenterna sker (a.a: 21). I samråd med vår 
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handledare gjordes några justeringar. Därefter kontaktades de berörda förskolorna 

per telefon varpå vi nästföljande dag överlämnade enkäterna personligen för att 

försäkra oss om att svarsprocenten skulle bli hög. 

 

En av nackdelarna med enkäter är att det kan bli ett stort bortfall och detta menar 

Johansson och Svedner kan bero på olika faktorer, exempelvis enkättrötthet (a.a: 

24). Efter samtal med vår handledare stod det klart för oss att det var viktigt att ha 

i åtanke att ett stort bortfall är vanligt förekommande vid enkätundersökningar. Vi 

beslöt oss för att dela ut 100 enkäter för att på så vis försäkra oss om att vi skulle 

få in ett tillräckligt stort underlag att arbeta med. Det är av betydelse att man tar 

enkätbortfallet i beräkning och att man också vidtar åtgärder för att minimera 

bortfallsrisken (a.a: 23). Vi fick tillbaka 82 besvarade enkäter av 100 och vi tror 

att förarbetet och tillvägagångssättet bidrog till det relativt höga svarsantalet. 

 

Undersökningen är en kvantitativ metod i det avseendet att den mängd data vi 

samlat in genom enkäterna går att sammanställa i diagram och tabeller. Emellertid 

karaktäriseras undersökningen också av kvalitativa inslag då vi förutom frågor 

med förutbestämda svarsalternativ också har frågeställningar där pedagogerna kan 

ge utförligare svar med egna ord (se bilaga 2). Christer Stensmo poängterar att 

många studier ofta använder både kvantitativa och kvalitativa data som då 

redovisas i form av både exempelvis diagram och skrivna uttalanden (2002:34) .  

 

Om vi hade valt intervju som metod, eller som kompletterande metod, hade detta 

kanske kunna ge oss mer djupgående svar och en möjlighet att ställa följdfrågor. 

Dock hade inte den metoden kunnat visa i vilken utsträckning ett stort antal 

pedagoger använde sig av planerade rörelseaktiviteter som ju var en del av vårt 

syfte.  En annan aspekt som kan vara beaktningsvärd i jämförelse med intervju 

som metod,  är att vi inte med säkerhet kan säga med  hur pass mycket reflektion 

pedagogerna besvarade enkäten eller hur pass mycket tid de lade ner på att 

besvara den.  Vi tänker oss också att intervjun inte ger samma möjlighet till 

anonymitet som enkäter gör.  

 

Stensmo menar att för att en undersökning ska ha en god validitet krävs att det 

fenomen man avser undersöka stämmer väl överens med det man faktiskt 
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undersöker (2002:32). Vi anser att vi har en god validitet i vår undersökning i och 

med att våra enkätfrågor stämmer väl överens med vårt syfte. 

 

Andra forskare skulle troligen kunna få liknande resultat i en sådan här typ av 

studie och vi anser att reliabiliteten därmed kan ses som tillförlitlig. Denna 

uppfattning grundar vi på det faktum att förskolans utbildade pedagoger har 

styrdokument som en gemensam plattform att utgå från i sitt pedagogiska arbete 

med barnen.  

 

 

Etik 

 

Vi informerade samtliga pedagoger genom ett medföljande missivbrev (se bilaga 

1) till varje enkät. I detta dokument framgick tydligt vårt syfte med 

undersökningen samt vilka villkor som gällde för deras medverkan såsom att 

deras deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta sin medverkan om de ångrade 

sig samt att vi garanterade deras anonymitet. För att ytterligare stärka deltagarnas 

möjlighet till anonymitet fick alla ett medföljande kuvert till sin enkät. 

Missivbrevets uppgift är att väcka respondenternas  intresse att delta i 

enkätundersökningen. Jan Trost menar att brevet också ska syfta till att informera 

deltagarna om studiens huvudsakliga syfte samt ge en kortfattad beskrivning om 

forskarna (2007: 98f). 

 

Johansson och Svedner framhåller att det är viktigt att visa hänsyn och respekt till 

de som medverkar i en undersökning (2010:20). Vi har i vår undersökning utgått 

från Vetenskapsrådets anvisningar gällande etiska principer kring forskning. Vi 

anser att det är av stor vikt att deltagarna ska kunna känna sig trygga i att deras 

medverkan i undersökningen inte på något sätt kan knytas till dem personligen. 

De fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet hänvisar till är följande: 

 

1. Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella   

forskningsuppgiftens syfte. 
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2. Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

(2002:7ff) 

 

Tillvägagångssättet med enkätundersökningen, som vi ovan beskrivit, anser vi 

uppfyller de krav som anges i Vetenskapsrådet.   
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Resultat 

 

 

Genomförande 

 

I denna del kommer vi att redovisa vårt sammanställda resultat av 

enkätundersökningen och som vi tidigare nämt fick vi tillbaka 82 av 100 utdelade 

enkäter. Vi har valt att redovisa pedagogernas svar både i löpande text samt i 

diagram. Detta p.g.a att vi utformat, dels frågor med på förhand bestämda 

svarsalternativ, samt frågor av mer öppen karaktär (se bilaga 2). Vi upplever att 

med hjälp av diagrammen görs enkätsvaren mer lättöverskådliga för läsaren att ta 

del av. På några frågor där pedagogerna själva har beskrivit exempelvis vilka 

olika typer av planerade rörelseaktiviteter de använder sig av, har vi valt att 

kategorisera svaren i olika huvudområden. Detta beskrivs mer utförligt under 

respektive fråga.  

 

Enkätundersökningen bestod av två delar. I den första delen, bakgrund, besvarade 

pedagogerna frågor av en mer allmängiltig karaktär. I den andra delen, planerade 

rörelsektiviteter, behandlades frågor som i hög grad berörde vårt syfte. Tanken 

med bakgrundsfrågorna var att vi eventuellt skulle kunna urskilja något samband 

mellan olika svar, såsom exempelvis antal år i yrket och synen på sin pedagogiska 

roll. Detta var dock inte vårt huvudsakliga syfte men vi ville inte utesluta 

möjligheten att kopplingar utanför vårt syfte skulle kunna synliggöras. I några 

frågor fanns möjligheten för pedagogerna att kryssa i flera svarsalternativ och i 

dessa fall har vi valt att redovisa samtliga ikryssade svar. 
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Resultatredovisning 

 

I följande del redovisas resultatet av vår enkätundersökning med syfte att 

undersöka i vilken utsträckning pedagogerna använder sig av planerade 

rörelseaktiviteter samt på vilket sätt pedagogerna är aktiva i dessa.  

 

 

Bakgrund 

 

Fråga 1: Är Du man eller kvinna? 

 

Av de 82 enkätsvaren som vi fick tillbaka svarade 76 pedagoger att de var kvinnor 

och 6 pedagoger att de var män. 

 

 

Fråga 2: Vilken utbildning har Du? 

 

Figur 1. 

 

 

Antal besvarade: 82 av 82. 56 pedagoger var förskollärare, 24 stycken var 

barnskötare. De två pedagogerna som svarade annan, kompletterade med 

information om sina utbildningar. Den ena hade en socionomutbildning bakom sig 

och den andra hade en lärarutbildning mot barn i tidigare år samt en 

specialistutbildning i språkutveckling för barn i förskoleålder.  
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Fråga 3: Hur länge har Du arbetat inom förskolan? 

 

 Figur 2. 

_ 

 

Antal besvarade: 82 av 82.  Av dessa svar kan utläsas att en stor majoritet, 48 

stycken, av de som besvarade enkäten har arbetat 15 år eller mer inom förskolan. 

Det var 12 pedagoger som svarade att de arbetat 10-14 år. Även i kolumnen 5-9 år 

var det 12 pedagoger. 10 stycken hade fyllt i kolumnen 0-4 år. 

 

 

Fråga 4: Vilka åldrar är det på barnen i Din nuvarande barngrupp? 

 

Figur 3. 

_ 

 

Antal besvarade: 82 av 82. När vi fick tillbaka enkätsvaren upptäckte vi att det var 

många som inte hittade ”sin” åldersgrupp i de förtryckta svarsalternativen. I figur 

4 redovisar vi de svar som angetts i alternativet annan. 
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Figur 4. 

 

 

 

Planerade rörelseaktiviteter 

 

Fråga 5a: Har Du kunskaper i att arbeta med planerade rörelseaktivteter? 

 

Antal besvarade: 82 av 82 enkäter. 62 av de tillfrågade svarade att de har 

kunskaper i att arbeta med planerade rörelseaktiviteter. 20 svarade att de har lite 

kunskaper inom detta område och ingen svarade att de inte har kunskaper i detta. 

 

Fråga 5b: Om ja, hur har Du tillägnat Dig dessa kunskaper? 

 

Figur 5. 
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Antal besvarade: 82 av 82. Denna fråga besvarades av många genom att kryssa i 

flera svarsalternativ. Den största andelen svarade att de genom erfarenhet fått 

kunskaper i planerade rörelseaktiviteter, medan fortbildning stod för det lägst 

representerade alternativet. De som kryssade i annan gav olika exempel på hur de 

tillägnat sig kunskaper inom området såsom scoutledare, gymnastik-

ledarutbildning, ledare för barngympagrupp, genom Miniröris samt genom 

kollegor. Miniröris är en verksamhet som inriktar sig på rörelseaktiviteter för små 

barn och beskrivs på följande sätt på Friskis & Svettis hemsida:  

 

Mini-Röris är ett lekfullt jympa-program riktat till barn mellan tre och sex 

år. Som förälder, förskollärare eller annan vuxen jympar och leker du 

Mini-Röris med barnen hemma eller i förskolan. Mini-Röris är roligt och 

enkelt och kan köras inomhus och utomhus i vanliga kläder. Programmet 

är uppdelat i fem delar: start, lek på golvet, upp och hoppa, nedvarvning 

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

programmet är cirka 20 minuter. I varje Mini-Röris-paket ingår en musik-

cd med instruktioner samt en plansch med illustrationer av rörelserna samt 

tre extralåtar att variera med  (Friskis & Svettis, 2010-12-07). 

 

 

Fråga 6a: Erbjuds barnen planerade rörelseaktiviteter på förskolan? 

 

På denna fråga svarade samtliga 82 ja. 
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Fråga 6b: Om ja, ge exempel på några av dessa planerade rörelseaktiviteter. 

 

Figur 6. 

 

 

Antal besvarade: 80 av 82. Denna fråga var en öppen fråga och här valde vi att 

kategorisera svaren i olika huvudområden. Nedan följer en beskrivning på vad 

som ingår i de olika områdena och vi har, som tidigare nämnts, utgått från vad 

pedagogerna angett i sina svar. 

 

- Rörelselek/drama: Ramsor, rörelselekar av olika slag (ex. Följa John, Ett-

två-tre-ost, Björnen sover), sagolik sagolek, rörelsesagor, rulla, hoppa, 

snurra, krypa, åla, dramatiseringar osv. 

 

- Rörelse till musik: Rörelsemusikband/skivor, sång- och musiksamling, 

sång och rörelse i samling, rytmikövningar, avslappning, massagesagor 

osv. 

 

- Gymnastik och rörelse i idrottshall: gymnastik med avslappning, 

innebandy, bamsegympa, bollek, badminton, kullerbyttor, friidrott osv. 

 

- Hinderbana/balansgång: hinderbanor av olika slag (både inne och ute), 

balansträning (både inne och ute), krypa i tunnel. 
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- Utomhusaktiviteter: springa, klättra, gå i backar, skridsko- och skidåkning, 

fotboll, skogspromenader, åka pulka, hopprep, skogen som utmaning, 

lekparker, cykla, gunga, promenader osv. 

 

- Dans: fredagsdisco, musikstopp, ballerinor, dans med sjalar. 

 

- Yoga: Denna fick en egen kolumn då vi kände att vi inte kunde placera in 

den i någon annan kategori. 

 

- Miniröris: Även denna fick en egen kolumn då  vi ansåg det det var så stor 

andel som arbetade med denna form av rörelseaktivitet. 

 

 

 

Fråga 7: Varför använder Du Dig av planerade rörelseaktiviteter? 

 

Figur 7. 

 

 

Antal besvarade: 78 av 82. Även  denna fråga var en öppen fråga och vi använde 

oss av pedagogernas skrivna svar och konstruerade huvudområden som vi sedan 
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sammanställde i diagrammet ovan. Av detta kan vi utläsa att många pedagoger 

angett den motoriska utvecklingen som främsta skäl till varför de använder sig av 

rörelseaktiviteter. I kolumnen Hälsoaspekten har vi även inkluderat vikten av att 

röra på sig samt inställningen hos pedagogerna att förmedla att rörelse är en 

naturlig del av vår vardag till barnen. 26 pedagoger ansåg att hälsoperspektivet 

var en stor anledning till att arbeta med rörelseaktiviteter.  

 

Vidare var det många som framhöll att de arbetade med planerade rörelse-

aktiviteter eftersom de ansåg att rörelse och glädje hör ihop. Många pedagoger 

uttryckte att barnen alltid är positivt inställda till dessa former av pedagogiska 

aktiviteter. I diagrammet går även att utläsa andra motiv till planerade rörelse-

aktiviteter, exempelvis samarbete och samspel, där flera pedagoger nämnde 

vikten av att arbeta med rörelse för att stärka det sociala samspelet mellan barnen. 

Att arbeta för att stimulera barns kroppssuppfattning, och därmed också 

självkänslan, var det 22 pedagoger som framhöll som betydelsefullt. 

 

 

Fråga 8: Om Du inte använder Dig av planerade rörelseaktiviteter, hur kommer 

det sig? 

 

Det var två pedagoger som svarade att de inte använde sig av planerade 

rörelseaktiviteter. Nedan återger vi vad de gav för kommentar till detta: 

 

- Har svarat både ja och nej om jag använder mig av planerade rörelseaktiviteter. 

För tillfället är   det endast på samlingen, men ambitionen är att ha planerade 

rörelseaktiviteter i skogen. 

- Barnen rör sig normalt tillräckligt om miljön är tillräckligt utmanande. 
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Fråga 9: Hur ofta använder Du Dig av planerade rörelseaktiviteter? 

 

Figur 8. 

 

 

Antal besvarade: 82 av 82. Några dagar i veckan  förefaller vara det som är mest 

förekommande i denna undersökning. 

 

 

Fråga 10: Var någonstans är Du när Du har planerad rörelseaktivitetet? 

 

Figur 9. 

 

 

Antal besvarade: 81 av 82. På denna fråga var det många som kryssade i flera 

alternativ. Dessa räknades och sammanställdes enligt figuren ovan. En pedagog 

skrev att de även brukade gå till simhallen. 
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Fråga 11: Tycker Du att det är roligt att planera och leda rörelseaktiviteter? 

 

Antal besvarade: 82 av 82. Några av pedagogerna fyllde i två svarsalternativ, både 

ja och ibland. Vi räknade och sammanställde samtliga svar.  

 

79 pedagoger svarade ja på denna fråga. 8 av de tillfrågade svarade ibland och 1 

pedagog svarade att denna inte tycker att det är roligt att planera och leda 

rörelseaktiviteter. 

 

 

Fråga 12: Är Du trygg i Din ledarroll gällande planerade rörelseaktiviteter? 

 

Antal besvarade: 82 av 82. 74 svarade att de anser att de är trygga i sin ledarroll, 

medan 8 svarade ibland på denna fråga. Ingen av pedagogerna svarade nej. 

 

 

Fråga 13: Anser Du att Din aktiva medverkan är betydelsefull i de planerade 

rörelseaktivteterna? 

 

Antal besvarade: 82 av 82. 76 pedagoger svarade att de anser att deras aktiva 

medverkan är betydelsefull i de planerade rörelseaktiviteterna. 6 st svarade ibland 

på denna fråga och ingen svarade nej. 
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Fråga 14: Vad anser Du vara Din roll i de planerade rörelseaktiviteterna? 

 

Figur 10. 

 

 

Antal besvarade: 80 av 82. Denna fråga var en öppen fråga och vi kategoriserade  

pedagogernas svar i huvudgrupper. Att förmedla glädje var den främsta 

uppfattningen som 45 pedagoger angav vara sin roll i de planerade rörelse-

aktiviteterna. 38 pedagoger ansåg att vara en förebild var en del av sin roll. I 

denna kategori ingår även egenskaper såsom att vara en rörelsemodell och att 

aktivt delta i rörelseaktiviteterna. I kategorin handleda har vi placerat in kvaliteter 

som att vara en instruktör och igångsättare av aktiviteterna. 37 pedagoger uppgav 

detta som sin roll. 25 pedagoger menade att deras roll i de planerade rörelse-

aktiviteterna bestod i att utmana barnen. Till denna kategori satte vi även in andra 

liknande egenskaper såsom att utveckla barnens rörelsepotetial samt att stötta, 

uppmuntra och ta till vara på barnens intressen. I stapeln vara framåtblickande 

placerade vi de pedagoger som angav att de ville förmedla vikten av att röra sig ur 

ett framtids- ,välmående- och hälsoperspektiv. 
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Fråga 15: Om Du skulle vilja fortbilda Dig inom detta område, finns den 

möjligheten? 

 

Figur 11. 

 

 

Antal besvarade: 82 av 82. På denna fråga svarade majoriteten (44 pedagoger) att 

de inte visste om fortbildning inom rörelseaktiviteter var möjligt. 37 pedagoger 

menade att den möjligheten fanns, medan 1 svarade att det inte fanns någon 

möjlighet att få fortbildning. 

 

 

Fråga 16: I vilken utsträckning utvärderar Du de planerade 

rörelseaktiviteterna? 

 

Figur 12. 
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Antal besvarade 82 av 82. Några av pedagogerna angav fler än ett svarsalternativ. 

Nedan redogör vi för kommentarerna som pedagogerna kompletterade denna 

fråga med: 

 

- Utvärdering sker i anslutning till våra planeringsdagar. 

- Jag utvärderar terminsvis, men efter varje aktivitet reflekterar jag vad     

som gick bra och vad som kan bli bättre samt hur det ska uppnås. 

- Jag utvärderar för mig själv efter en aktivitet, men i arbetslaget 

terminsvis. 

- Terminsvis men: Kan vara svårt att utvärdera efter en gång. Måste   

leka/göra samma saker flera gånger. Sedan utvecklas det. Vissa saker är 

årstidsbundna. 

- Efter varje aktivitet, men utvärderingen kan bli olika beroende på om den 

är planerad eller ej och om det är ett enstaka tillfälle eller något som pågår 

med en grupp under t.ex. en hel termin. 

- Efter varje aktivitet, men tyvärr utvärderas aktiviteterna ”bara” i huvudet, 

det skrivs inte ner. 

- Efter varje gång, och utvärdering sker mycket i huvudet och ligger som 

grund när nästa gång planeras. 

 

 

Fråga 17: Finns det något Du vill tillägga? 

 

- Vill bara påpeka att det finns olika sätt att vara aktiv i ledarrollen/aktiv 

medverkan – aktiv såsom att vara med och göra samma som barnen, men 

även att vara aktiv i kommunikation och observationer odyl. 

- Det måste vara ”högt i taket”, allt är möjligt och inga rörelser eller saker 

barnen säger är fel eller konstiga. Extra viktigt vid dramalekar. Ha kul!! 

Spontant har vi på något rörelseband nästan varje dag. 

- Rörelse är och har alltid varit viktigt för mig som förskollärare. 

- Rörelse är bland det viktigaste vi gör på förskolan. 

- Att jag vill se ert reslutat. Kan vara en tankeställare för oss alla på vår 

förskola 

- Högst prioritet när det gäller barnens rörelse både skolor och förskolor borde 

satsa mer tid och planering för rörelseaktiviteter. 
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- Man lär sig även regler i samband med planerade aktiviteter som går att 

använda i alla typer av sammanhang. Många sitter även en stor del av sin 

fritid vid dator och tv. 

- Av stor vikt att det ska vara roligt med rörelse. Rätt utrustning för olika 

aktiviteter.  

- Ofta är det brist på lämplig lokal inomhus, vi möblerar våra lekhallar (det är 

också nödvändigt med många lekstationer) så att ha en stor lekyta är en 

bristvara. 

- Barn rör sig hela tiden, det gäller bara uppmuntra och utmana i 

vardagsmiljöer! 

- Det blir fler planerade ute- och inneaktivteter höst, vår och sommar. 

- Vi får inte glömma bort hur viktigt det är med olika typer rörelseaktiviteter 
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Diskussion och slutsatser 

 

 

Sammanställning av resultat  

 

Vår undersökning visade att majoriteten av de tillfrågade pedagogerna ansåg sig 

ha en positiv inställning till planerade rörelseaktiviteter i förskolan. Rörande 

frågan hur ofta de använder sig av planerade rörelseaktiviteter svarade en stor del 

av pedagogerna att de använder sig av dessa en gång i veckan/några dagar i 

veckan. I pedagogernas redogörelse av hur de planerade rörelseaktiviteterna såg ut 

beskrevs en rad olika aktiviteter – allt från rörelselekar, drama, gymnastik, 

hinderbanor till dans och yoga mm. Vidare ansåg sig många pedagoger vara 

trygga i sin ledarroll gällande rörelseaktiviteter och likaså att deras aktiva 

medverkan i dessa aktiviteter var betydelsefull. På frågan vad de ansåg vara sin 

roll i de planerade rörelseaktiviteterna svarade pedagogerna bl. a att detta bestod i 

att förmedla glädje, vara en förebild, att handleda barnen i aktiviteten, att utamana 

dem och några av dem beskrev att observera också är en viktig del i pedagogens 

roll. 

 

Pedagogerna uppgav många olika anledningar till vad planerade rörelseaktiviteter 

har för betydelse för barns utveckling. Övervägande delen av pedagogerna 

beskrev sin syn på förbindelsen mellan motorik och lärande och många menade 

att rörelseaktiviteter har stor betydelse för bland annat barns självkänsla, 

identitetsutveckling, välmående, sociala kompetens, kroppsuppfattning.  

 

I följande del kommer vi att diskutera de resultat som undersökningen visat. 

Syftet med vår studie var att undersöka i vilken utsträckning pedagoger i 

förskolan genomför planerade rörelseaktiviteter samt på vilket sätt de är aktiva 

under dessa aktiviteter. Diskussionen baseras på resultaten av de 82 enkätsvaren 

vi mottog samt den litteratur vi bearbetat i studien. 
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Till att börja med redogör vi för pedagogernas svar beträffande bakgrundfrågorna 

i enkäten. Dessa ställde vi, som tidigare nämnts, för att eventuellt kunna utröna 

samband mellan olika frågor. Under rubriken Planerade rörelseaktiviteter 

diskuterar vi resultatet med utgångspunkt i de tre frågeställningar vi ställde 

inledningsvis (se sid 2). 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Av de deltagande pedagogerna var 76 kvinnor och 6 män. Detta resultat, med den 

låga andelen män, kändes inte så förvånande eftersom våra erfarenheter har visat 

samma tendenser. 56 av pedagogerna var förskollärare, vilket vi anser är en 

relativt hög andel utbildade pedagoger. Detta kan å ena sidan bero på att 

majoriteten av våra kontaktpersoner, på eget initiativ, delat ut enkäterna till just 

förskollärare. Det kan också vara så att barnskötare och annan personal inte har 

velat besvara enkäten. Å andra sidan kan det vara så att det arbetar utbildade 

förskollärare i större utsträckning i de förskolorna som tagit del i 

enkätundersökningen. 

 

På frågan hur länge pedagogerna hade varit verksamma inom förskolan svarade 

48 pedagoger att de arbetat 15 år eller mer. De andra svarsalternativen visade att 

12 pedagoger hade arbetat  mellan 10-14 år och likaså angav 12 pedagoger att de 

arbetat mellan 5-9 år. 10 pedagoger fyllde i svarsalternativet 0-4 år. Vi blev 

förvånade att det inte var större spridning på åren som yrkesverksam och att det 

var en sådan stor majoritet som arbetat 15 år eller mer. Vi funderar vad detta kan 

bero på? En anledning tror vi kan vara att de förskolor som deltog är ”gamla”, 

etablerade verksamheter, vilket kan göra att många pedagoger följaktligen kan ha 

arbetat i samma verksamhet en längre tid.  

 

Angående frågeställningen som rörde vilka åldrar det var på barnen i barngruppen 

som respektive pedagog arbetade i, upptäckte vi vid sammanställningen att det var 

svårt för många att finna ”sin” åldersgrupp i de förtryckta svarsalternativen. Här 

känner vi att vi hade kunnat formulera svarsalternativen mer tydligt, exempelvis 
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genom att pedagogerna istället hade fått två alternativ såsom ”yngre barn” och 

”äldre barn”. Avsikten vi hade med denna fråga var att eventuellt kunna se ett 

samband mellan vilka typer av rörelseaktiviteter pedagogerna använde sig av, 

med exempelvis yngre barn i jämförelse med äldre barn. Vi har inte koncentrerat 

oss på att undersöka detta mer ingående eftersom det inte var vårt huvudsakliga 

syfte, dessutom upplevde vi tiden som alltför kort för att kunna göra ett sådant 

nedslag. Dock hade det varit intressant att utröna om ett sådant samband skulle 

finnas. 

 

 

Planerade rörelseaktiviteter 

 

Som tidigare nämnts har vi valt att dela upp detta avsnitt utifrån våra tre 

ursprungliga frågeställningar. Nedan följer vår diskussion där vi analyserar 

resultaten från enkätundersökningen samt utreder om vi kan finna några samband 

mellan dessa. 

 

 

Vilken är pedagogernas inställning till rörelseaktiviteter i förskolan? 

 

Av resultaten kunde vi utläsa att majoriteten av pedagogerna hade en positiv 

inställning till planerade rörelseaktiviteter. Endast en pedagog av de 82 som 

deltog i undersökningen svarade att denne inte ansåg att det var roligt att planera 

och leda rörelseaktiviter. Det var glädjande att se att i princip samtliga pedagoger 

ställde sig så positiva till rörelseaktiviteter, eftersom vi tror att den inställning man 

som pedagog har är en grundläggande faktor för hur ofta man genomför planerade 

rörelseaktiviteter samt hur engagerad man är i dessa. Detta menar vi kan få 

gynnsamma effekter på barns rörelseutveckling. Langlo Jagtøien m.fl. menar att 

om man uppmuntrar barn att pröva nya utmaningar och ger dem rikligt med 

positiva rörelseupplevelser kan de stärkas i att se sina möjligheter (2002:22). 

 

På frågan varför pedagogerna använder sig av rörelseaktiviteter menade många att 

en viktig anledning var att stimulera och utveckla barns motorik. Den litteratur vi 
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tagit del av har lyft fram just den motoriska aspekten som en central del  i barns 

utveckling. Grindberg & Langlo Jagtøien förklarar att för att barns motorik ska 

automatiseras förutsätts ett bra samspel mellan muskler och sinnena, detta kräver 

otaliga upprepningar och erfarenheter som integrerar sinnena på olika sätt 

(2000:55). När man talar om barns motorik vill vi poängtera betydelsen av att inte 

enbart synliggöra olika ”milstolpar” i barns utveckling, utan som Sigmundsson 

och Pedersen beskriver är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar 

utvecklingen, såsom exempelvis arv och miljö (2007:24). Om vi hade använt oss 

av intervju istället för enkät som metod  hade vi kunnat få en inblick i hur 

pedagogerna definierar begreppet motorik. När vi inte kan precisera vad 

pedagogerna lägger in i begreppet motorik, kan vi inte heller med säkerhet avgöra 

vad de syftar på när de talar om motorisk utveckling eller vilket synsätt de har på 

densamma. Detta hade varit intressant att undersöka närmare.  

 

Vidare framhöll pedagogerna ytterligare en rad skäl till varför de använder sig av 

planerade rörelseaktiviteter samt hur de sammanför dessa med barns utveckling av 

kroppsliga färdigheter.  Den lustfyllda aspekten var en stor anledning som 

pedagogerna nämnde, där de menade att rörelse och glädje är förenat med 

varandra samt att rörelseaktiviteter är något som de flesta barn uppskattar och med 

glädje deltar i. Flera pedagoger betonade att det är viktigt att utveckla och stärka 

barns rörelseglädje och rörelseförmåga och att detta är något man kan göra genom 

rörelseaktiviteter. Vi anser att pedagogerna med detta poängterar en viktig aspekt; 

att förmedla att rörelse ska vara lustfyllt och kravlöst, och att man utifrån detta 

skapar en motivation och en nyfikenhet hos barnet att vilja delta, utforska samt 

utveckla sina motoriska förmågor.  

 

Vidare framhöll pedagogerna att rörelseaktiviteter gynnar bl.a. samarbete/samspel 

och hälsan för barn. Många av pedagogerna betonade hur viktigt det är att arbeta 

med rörelse och att uppmuntra och stimulera barn till allsidig rörelse. De upplever 

att många barn i förskoleålder erbjuds stillasittande aktiviteter på sin fritid i form 

av medier av olika slag. Detta är något som vi reflekterade över innan det 

inledande arbetet med studien och vi har funnit stöd i våra tankar i bl.a. 

Sigmundsson och Pedersen. 
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De beskriver att fysiskt inaktivativitet på sikt kan skapa hälsoproblem och vidare 

framhåller de att organiserade och återkommande motoriska aktiviteter kan 

motivera och locka barn till egen motorisk träning (2007:58f).  

 

 

Hur ofta planerar och genomför pedagogerna rörelseaktiviteter?  

 

Tidigare nämnde vi att den inställning till rörelseaktiviteter man har som pedagog 

kan ge effekter i form av hur ofta man genomför dem, samt hur pass mycket man 

engagerar sig i rörelseaktiviteterna. En annan aspekt som vi tänker kan bidra till i 

vilken utsträckning barnen erbjuds rörelseaktiviteter i förskolan är den kunskap 

man besitter inom området. Vi anser att det är viktigt att pedagogen har goda 

kunskaper om barns utveckling för att därigenom kunna observera och 

uppmärksamma om det finns barn som behöver extra stöd och stimulans i 

exempelvis sin motoriska utveckling.  Langlo Jagtøien m.fl. framhåller liknande 

tankar då de menar att en betydelsefull del i pedagogens kompetens är att kunna 

lägga märke till barnets rörelseförmåga i vardagliga aktiviteter och vidare vad 

barnet behöver för att utvecklas ytterligare. De menar att man utifrån detta kan 

planera och anpassa rörelsestimulerande aktiviteter som gynnar och utvecklar 

barnet på bästa sätt (2002:144).  

 

I fråga 5 a och b ville vi undersöka om pedagogerna hade kunskaper i att arbeta 

med planerade rörelseaktiviteter samt hur de tillägnat sig kunskaper i området. 

Det visade det sig att flertalet av pedagogerna, 62 st, ansåg sig ha goda kunskaper 

i att arbeta med planerade rörelseaktiviteter. Resterande 20 upplevde sig ha lite 

kunskap i området. Resultatet visade att de flesta pedagoger hade goda kunskaper 

i att planera och arbeta med rörelseaktiviteter. Dock väcker detta tankar;  vad är 

dessa kunskaper baserade på? När vi studerade hur pedagogerna  tillägnat sig sina 

kunskaper angav 70 pedagoger att de fått dessa genom erfarenhet. Emellertid var 

det många som fyllde i flera svarsalternativ och vi kunde även utläsa att 

utbildning och litteratur stod för en hög andel. Sigmundsson och Pedersen 

(2007:57f) och  Grindberg & Langlo Jagtøien (2000:126) anser att goda 

ämneskunskaper är en viktig och bra grund för pedagoger för att känna sig trygg 
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och säker när man planerar och leder rörelseaktiviteter, som syftar till att 

stimulera barnens utveckling optimalt. Vi tänker oss att utbildning och litteratur 

tillsammans med den erfarenhet man tillägnar sig i den pedagogiska 

verksamheten, men också i livet, utgör en bred kunskapsbas som förenar teori och 

praktik. För att hålla sina kunskaper vid liv och utveckla dem, tror vi att det är 

betydelsefullt med exempelvis fortbildning vilket också 34 av pedagogerna 

uppgav att de tillägnat sig sina kunskaper genom. Figur 11 visar att 37 av 

pedagogerna angav att det finns möjligheter att fortbilda sig inom detta område 

om de skulle vilja. Detta upplever vi vara ett relativt gott resultat med tanke på hur 

viktigt det är att vidareutbilda sig. Dock kan vi inte med säkerhet säga hur det 

verkliga resultatet skulle kunna se ut om de 44 pedagoger som svarade att de inte 

visste om forbildning var möjlig hade tagit reda på detta. 

 

Samtliga pedagoger i vår undersökning menade att barnen på deras förskola 

erbjuds planerade rörelseaktiviteter (Se fråga 6a). Detta anser vi vara ett mycket 

positivt resultat. Emellertid hade vi kanske fått ett annat svar om vi hade ställt 

frågan annorlunda, exempelvis: - Erbjuder    Du barnen planerade 

rörelseaktiviteter på förskolan? Det hade på ett betydligt mer konkret sätt visat 

den enskilde pedagogens inställning istället för att visa hur förskolan i allmänhet 

förhöll sig till detta. Dock, tror vi att detta handlar om en tolkningsfråga eftersom 

pedagogerna under hela enkäten besvarade utifrån sig själv. Fråga 8, anser vi kan 

bekräfta vår tanke då endast två pedagoger angav att de inte använder sig av 

planerade rörelseaktiviteter i förskolan. Detta, anser vi, kan tolkas som att 

resterade 80 pedagoger då följaktligen använder sig av planerade rörelseaktiviteter 

och därmed också erbjuder barnen densamma i förskolan.  

 

Rörande frågan hur ofta pedagogerna använder sig av planerade rörelseaktiviteter 

svarade en stor del av dem att de använder sig av dessa en gång i veckan/några 

dagar i veckan. Även detta ser vi som ett gott resultat då vi i 

litteraturgenomgången lyft fram betydelsen av att kontinuerligt arbeta med 

planerade rörelseaktiviteter. Exempelvis framhåller Grindberg & Langlo Jagtøien 

att barn i förskolan ska ges många tillfällen att utöva rörelseaktiviteter av olika 

slag, dels för att tillgodose deras naturliga rörelsebehov men också för att 

stimulera barnets totala utveckling. Vidare menar de att det är betydelsefullt att 
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man tar fasta på sådant som motiverar och inspirerar barnen när man planerar för 

rörelseaktiviteter. Detta menar de ger barnen positiva rörelserfarenheter 

(2000:15). Också Ericsson framhåller denna aspekt när hon menar att, genom att 

planera och genomföra rörelseaktiviteter som syftar till att stimulera barn 

motoriska färdigheter, skapas en nyfikenhet hos barnet att själv utforska och pröva 

sina motoriska färdigheter (2005:133). Vidare menar Ericsson att om barn 

dagligen får en möjlighet att stärka och utmana sin rörelseförmåga på olika sätt 

utvecklar de en tillit till sina fysiska förmågor (a.a:11). 

 

 

På vilket sätt är pedagogerna aktiva under rörelseaktiviteterna? 

 

76 av pedagogerna svarade att de ansåg att deras aktiva medverkan i de planerade 

rörelseaktiviteterna är betydelsefull (se fråga 13). På frågan vad de ansåg vara sin 

roll i dessa aktiviteter angav pedagogerna en rad olika förmågor och funktioner 

som är betydelsefulla att besitta i rörelseaktiviteterna (se fråga 14). Att förmedla 

glädje visade sig vara det som 45 pedagoger framhöll som den främsta den 

egenskapen i sin roll. Vidare menade 38 pedagoger att vara en förebild i 

rörelseaktiviteterna var en viktig aspekt. I denna kategori ingick egenskaper 

såsom att  vara en rörelsemodell genom att aktivt delta i aktiviteterna. Grindberg 

och Jagtøien menar att de vuxna kan utgöra ett stöd för barnets rörelseförmåga 

genom att få dem att utmana sig själva och vi tror att genom att själv vara aktiv 

har man större möjlighet att vara just det stöd barnet behöver. Detta är något som 

vi kopplar till Lpfö98 (1998:5) som lyfter fram att en del i förskolans uppdrag är 

att pedagogerna ska möta varje barn med engagemang och uppmärksamma deras 

möjligheter.  

 

En annan faktor som 37 pedagoger framhöll som en del i sin roll under 

rörelseaktiviteterna var att fungera som en handledare. Detta innefattade också 

egenskaper såsom att instruera inför och under rörelseaktiviteter samt vara en 

”igångsättare” i dessa. Vi tror, liksom Grindberg och Jagtøien (2000:26), för att på 

mest gynnsamma sätt kunna handleda barnen i rörelseaktiviterna är det viktigt att 

kunna sammanföra teori och praktik samt inneha en god förmåga till 
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handlingskompetens. Vi anser att när man talar om handleda och att vara en 

igångsättare är det också viktigt tala om pedagogens ansvar och detta är något 

som Sandborgh-Holmdahl och Stening också lyfter fram. De menar att grunden 

för att förbättra förutsättningarna för barns lärandeprocesser i rörelseaktiviteter är 

att den vuxne har målet och syftet med aktiviteten klart för sig (1993:30).  

 

Vi anser att man kan vara en aktiv pedagog på olika sätt. Förutom att vara en 

rörelsemodell menar vi att det är betydelsefullt att med observation som 

pedagogiskt redskap, uppmärksamma barnen i deras motoriska utveckling och 

genom den information man får, kan man också stödja dem. 7 pedagoger i vår 

undersökning lyfte fram just detta; att en viktig del i pedagogens roll är att se 

barnens rörelsemässiga utveckling i aktiviteterna genom observationer. 

Motorikobservationer är en metod som pedagoger med fördel kan använda 

eftersom dessa kan bidra till att de blir mer medvetna om motorikens betydelse 

och därför uppmuntrar barnen till mer rörelse. Vidare kan observationerna ge 

kunskaper om var barnet befinner sig, utvecklingsmässigt samt hur man kan 

utgöra det stöd barnet behöver i de fysiska aktiviterna på förskolan (Ericsson, 

2005:130ff; Grindberg & Jagtøien, 2000:106).  

 

 

Avslutande reflektioner 

 

Sammanfattningsvis vill vi åter lyfta fram vårt ursprungliga syfte vilket var att 

undersöka i vilken utsträckning pedagoger i förskolan genomförde planerade 

rörelseaktiviteter samt på vilket sätt pedagogerna var aktiva under dessa 

aktiviteter. Resultatet från enkätundersökningen visade pedagoger som har en god 

inblick i vad, hur och varför rörelseaktiviteter är betydelsefulla för barns 

utveckling och lärandeprocesser. Vidare visade pedagogerna på vikten av att vara 

en aktiv pedagog som regelbundet och medvetet arbetar med rörelseaktiviteter. Vi 

anser att pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barnet att lära känna och 

bli trygg i sin kropp genom att uppmuntra och låta barnet få rika 

rörelsemöjligheter. Detta är något vi kommer att ta med oss i vårt 

yrkesverksamma liv och vår förhoppning är att fler pedagoger gör detsamma.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Umeå den 12 november 2010 

 

 

Missivbrev  

 

 

Enkätundersökning om planerade rörelseaktiviteter i förskolan  

 

Hej! 

 

Vi är två blivande förskollärare som just nu skriver vårt avslutande examensarbete vid Umeå 

universitet. I detta arbete har vi för avsikt undersöka i vilken utsträckning pedagoger 

genomför planerade rörelseaktiviteter i förskolan. Vidare är vi intresserade av att ta reda på i 

vilken utsträckning pedagoger ser det betydelsefullt att själva vara aktiva under de planerade  

rörelseaktiviteterna. 

 

Med planerade rörelseaktiviteter menar vi på förhand uttänkta pedagogiska aktiviteter som 

leds av pedagogen och har ett mål och ett syfte. Det kan exempelvis vara dramatisering, dans, 

hinderbana, rörelselekar etc. Dessa aktiviteter kan äga rum såväl inomhus, i exempelvis ett 

rörelserum eller en idrottshall, som utomhus exempelvis i skogen, på en lekpark eller 

förskolegården. 

 

Vi önskar att Du som pedagog inom förskolan, såväl barnskötare som förskollärare, tar dig tid 

att svara på vår bifogade enkät. Dock vill vi poängtera att deltagandet är frivilligt och att du 

när som helst kan avbryta ditt deltagande. Din anonymitet garanteras av oss, d.v.s. att ditt 

namn samt vilken förskola du arbetar på inte kommer redovisas i undersökningen eller någon 

annanstans. Det är endast vi som kommer att ha tillgång till enkätsvaren. 

 

När Du har svarat på enkäten lägger Du den i det medföljande kuvertet och försluter detta. 

Vi samlar därefter in dem så snart som möjligt, gärna samma dag. 

  
Om Du har några frågor och funderingar är Du naturligtvis välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Zarah Olofsson   070- xx xx xx  zarah.olofsson@xxxxx.com  

Karin Sandström  070- xx xx xx  karin.sandstrom@xxxxx.com  

mailto:zarah.olofsson@xxxxx.com
mailto:karin.sandstrom1@telia.com


 
 

Bilaga 2 

 

Enkätundersökning om planerade rörelseaktiviteter i förskolan  
 

 

På vissa frågor kan Du fylla i flera svarsalternativ, på andra ges möjlighet att med egna ord 

tydliggöra dina tankar.   

 

Bakgrund:  

 

1. Är Du 

□ Man □ Kvinna  

 

2. Vilken utbildning har Du?  

□ Förskollärare □ Barnskötare  

□ Annan_____________________________________________  

 

3. Hur länge har Du arbetat inom förskolan?  

□ 0-4 år □ 5-9 år  

□10-14 år □15 år eller mer  

 

4. Vilka åldrar är det på barnen i Din nuvarande barngrupp?  

□ ca 0-3 år □ ca 3-5 år  

□ ca 1-5 år □ Annan___________________________________  

 

Planerade rörelseaktiviteter 

 

5 a. Har Du kunskaper i att arbeta med planerade rörelseaktiviteter i förskolan?  

□ Ja □ Lite □ Nej  

 

b. Om ja, hur har Du tillägnat Dig dessa kunskaper?  

□ Utbildning □ Erfarenhet □ Fortbildning □ Litteratur  

□ Annan____________________________________  

 

6 a. Erbjuds barnen planerade rörelseaktiviteter på förskolan?  

□ Ja □ Nej  

 

b. Om ja, ge exempel på några av dessa planerade rörelseaktiviteter: 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

7. Varför använder Du Dig av planerade rörelseaktiviteter?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



 
 

8. Om Du inte använder Dig av planerade rörelseaktiviteter, hur kommer det sig?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

9. Hur ofta använder Du Dig av planerade rörelseaktiviteter?  

□ Dagligen □ Några dagar i veckan  

□ En gång i veckan □ Några gånger i månaden  

□ Sällan □ Aldrig  

 

 

10. Var någonstans är Du när Du har planerad rörelseaktivitet?  

□ På förskolan □ I idrottshall □ Utomhus  

□ Annan_______________________________________________  

 

11. Tycker Du det är roligt att planera och leda rörelseaktiviteter?  

□ Ja □ Ibland □ Nej  

 

12. Är Du trygg i din ledarroll gällande planerade rörelseaktiviteter?  

□ Ja □ Ibland □ Nej  

 

13. Anser Du att Din aktiva medverkan är betydelsefull i de planerade rörelseaktiviteterna? 

□ Ja □ Ibland □ Nej  

 

14. Vad anser Du vara Din roll i de planerade rörelseaktiviteterna?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

15. Om Du skulle vilja fortbilda Dig inom detta område, finns den möjligheten? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej  

 

16. I vilken utsträckning utvärderar Du de planerade rörelseaktiviteterna? 

□ Efter varje genomförd aktivitet □ Veckovis □ Månadsvis  

□ Terminsvis □ Aldrig  

 

Finns det något Du vill tillägga? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

Stort tack för Din medverkan 


