
 
 

                                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Upplevelser av planerade rörelseaktiviteter 

i förskolan 
– en jämförelse mellan arbetslag i stad och landsbygd 

 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
 

Per Rangbratt  och Tommy Boman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Examensarbete 15 hp 
Utbildningsvetenskap 60-90 hp  

Lärarprogrammet 
Institutionen för individ och samhälle 

Höstterminen 2008



*************************************************************************** 
 
Arbetets art: Examensarbete 15 hp, Lärarprogrammet   
Titel: Upplevelser av planerade rörelseaktiviteter i förskolan – en jämförelse mellan arbetslag 
i stad och landsbygd  
Engelsk titel: Experiences of planned physical activities - a comparative study of working 
teams in rural and urban pre-schools 
Sidantal: 20 
Författare: Per Rangbratt och Tommy Boman 
Handledare: Yvonne Larsson 
Examinator: Maria Svedäng 
Datum: Oktober 2008 
 
 
Sammanfattning  

Bakgrund: Barn tillbringar idag många timmar på förskolan då föräldrarna är på arbetet. 
Detta innebär att förskolan får ta på sig en större fostrande roll eftersom barnen möjligtvis inte 
får den rörelsestimulans de behöver i hemmet. Förskolan har en viktig uppgift i att tillgodose 
varje barns rörelsebehov samt att ge barnen tillfällen att själva få insikt i hur den egna 
livsstilen påverkar hälsan och välbefinnandet. Vi har under utbildningens gång i olika 
sammanhang hört och diskuterat om hur viktigt det är för barn att röra på sig.  Vi har båda ett 
intresse kring rörelse och god hälsa, så därför kändes det som ett naturligt val av ämne.  
 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning planerade 
rörelseaktiviteter bedrivs i förskolan och vad arbetslaget har för inställning till det. Vi valde 
att jämföra förskolor och deras arbetslag i stad kontra landsbygd för att se skillnader och 
likheter. Vi ville få en ökad insikt i hur arbetslagen arbetar med planerade rörelseaktiviteter.  
 
Metod: Vi valde att använda oss av enkäter med en kvantitativ del och en kvalitativ del för att 
få svar på våra frågeställningar. 40 arbetslag i två kommuner deltog i undersökningen. 
Anledningen till att vi valde enkäter var att få in svar från ett stort antal informanter. Det 
insamlade materialet analyserade vi med hjälp av databasprogrammet SPSS 16.0 (Statistical 
Package for the Social Sciences). 
 
Resultat: Studien visade att arbetslagen på landsbygden bedrev planerade rörelseaktiviteter i 
något större omfattning än arbetslagen i staden. En bidragande orsak till det var 
inomhusmiljön. Många arbetslag i staden ansåg att brist på ändamålsenliga lokaler var ett 
hinder för att bedriva planerade rörelseaktiviteter. Utomhusmiljön var majoriteten av 
arbetslagen nöjda med. Den övervägande delen av de medverkande arbetslagen ansåg att de 
hade tillräckligt med material/redskap att tillgå i verksamheten. Det var ingen skillnad i 
arbetslagens inställning till rörelsens betydelse mellan staden och landsbygden. Resultatet 
visade att de samtliga medverkande arbetslagen hade en stor medvetenhet om barns behov av 
rörelse och vilka effekter den har för utvecklingen. De arbetslag som bedrev planerade 
rörelseaktiviteter flera gånger i veckan upplevde också att barnen blev lugnare och mer 
koncentrerade. 
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Inledning 

I dagens samhällsdebatt talas det ofta om barnfetma och stillasittande. Enligt 
Livsmedelsverket (2008) är idag var femte barn överviktigt eller har fetma. En bidragande 
orsak kan vara att många barn tillbringar mycket tid framför TV och datorer på sin fritid. 
Enligt Barnombudsmannen (2007) tillbringar 77 % av Sveriges alla 1-5 åringar dagen inom 
förskoleverksamhet. Förskolan har därför en betydelsefull roll i att tillgodose varje barns 
rörelsebehov samt att ge barnen tillfällen att själva få insikt i hur den egna livsstilen påverkar 
hälsan och välbefinnandet. Detta innebär att förskolan får ta på sig en större fostrande roll 
eftersom barnen troligen inte får den rörelsestimulans de behöver i hemmet.  

Vi har under utbildningens gång i olika sammanhang hört och diskuterat om hur viktigt det är 
för barn att röra på sig. I litteratur och forskning vi tagit del av finns även flera faktorer som 
visar på att tidig motorisk träning utvecklar barns fysiska hälsa men även på övriga resultat i 
svenska skolan.  I studien ville vi därför undersöka i vilken omfattning förskolor använde sig 
av medvetet planerade rörelseaktiviteter. En planerad rörelseaktivitet leds av en eller flera 
pedagoger, där mål och syfte är uppsatta i förväg. Aktiviteterna kan exempelvis vara motorik-
/hinderbanor, dans och rörelselekar och miniröris (ett lekfullt gymnastikprogram för barn i 
yngre åldrar). Vi ville också undersöka vad arbetslagen hade för inställning till planerade 
rörelseaktiviteter och vilka effekter det kunde ha på barnen. Liknande studier har gjorts, men 
ingen som vi funnit har jämfört hur planerade rörelseaktiviteter bedrivs i stad kontra 
landsbygd. Vi som skriver genomför vår VFU (Verksamhetsförlagda Utbildning) i stad 
respektive landsbygd och vi ansåg det då lämpligt att göra en jämförelse mellan våra 
kommuner.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie var att undersöka i vilken omfattning planerade rörelseaktiviteter 
bedrivs i förskolan och vilken inställning arbetslaget hade till det. Vi valde att jämföra 
förskolor och deras arbetslag i stad kontra landsbygd. Vi var intresserade av att se om det 
fanns skillnader och likheter i hur arbetslagen tänker kring planerade rörelseaktiviteter samt 
vilka effekter de upplevde hos barnen. Vi ville även ta reda på vilka faktorer det var som 
påverkade om det bedrevs eller inte. 

Frågeställningar 
 

• I vilken omfattning bedrivs planerande rörelseaktiviteter? 
 
• Är det någon skillnad i hur rörelseaktiviteter bedrivs mellan stad och landsbygd? 

 
• Vilka faktorer spelar in om det bedrivs eller inte bedrivs? 

 
• Hur viktigt anser personalen att planerade rörelseaktiviteter är? 

 
• Vilka effekter har planerade rörelseaktiviteter på barnen? 
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Forskningsbakgrund 
 
Ericsson (2003) gjorde en studie där man undersökte om barns motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer förbättrades med ökad fysisk aktivitet och extra 
motorisk träning. I undersökningen följde Ericsson totalt 251 skolbarn under tre skolår fram 
till vårterminen i skolår 3. Barnen ingick i två kontrollgrupper och en jämförelsegrupp. De två 
kontrollgrupperna hade fysisk aktivitet fem gånger i veckan medan jämförelsegruppen hade 
sitt ordinarie schema med fysisk aktivitet två gånger i veckan. Studien visade att tidigt insatt 
ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan hade positiva effekter för barns motoriska 
utveckling. Barnen som hade daglig fysisk aktivitet utvecklade en bättre balans och 
koordination än de som hade fysisk aktivitet endast 2 timmar i veckan. De som hade daglig 
fysisk aktivitet blev exempelvis bättre på att kasta och fånga bollar, hantera handredskap och 
hoppa över hinder. De barn som hade motoriska brister när projektet startade var också de 
stora vinnarna. Deras koncentrationsförmåga stärktes dessutom efter att de fått anpassad 
motorisk träning i mindre grupp utöver den vanliga fysiska aktiviteten.  
 
Resultatet i studien pekade på att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning kunde ha 
betydelse för skolprestationer i svenska och matematik. Man kunde se att skrivförmågan 
förbättrades hos dessa barn. Detta tror man berodde på att den extra motoriska träningen med 
handredskap såsom ärtpåsar, bollar och hopprep stimulerade barns öga-handkoordination. 
Finmotoriken hade på detta sätt utvecklats och de hade blivit mer uthålliga i skrivsituationer. 
 
Berg (2004) gjorde en studie där man jämförde motoriken hos barn som gick på 
utomhusförskolor med barn på vanliga förskolor. Under ett år följde man totalt 82 barn varav 
40 var från fem olika utomhusförskolor och 42 var från fem vanliga förskolor. Studiens 
resultat visade att barnen som gick på utomhusförskolor utvecklade en bättre grovmotorik än 
de barn som gick i vanliga förskolor. Däremot kunde man inte se någon skillnad mellan 
barnen i den finmotoriska utvecklingen. Att barnen i utomhusförskolor utvecklade en bättre 
grovmotorik berodde till stor del på naturens utmanande terräng.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi tänker i detta avsnitt presentera olika teorier som behandlar rörelsens betydelse för barn. 
Inledningsvis tar vi upp vad som står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Därefter kommer vi 
att behandla motorisk-, social-, och kognitiv utveckling. Vi kommer slutligen att belysa 
samhällsutvecklingen kring överviktiga barn och miljöns utformning.  
 

Läroplanen för förskolan 
 
Arbetslagen i förskolan arbetar med utgångspunkt i läroplanen (Lpfö 98). I den finns uppsatta 
mål som verksamheten ska sträva efter. Inom ämnet utveckling och lärande står det 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. (s. 9) 

 
Arbetslaget ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 
 

• får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 
 
•  ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 

gruppen. 
 

• 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. (s 
10) 

 

Motorisk utveckling 
 
Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) definierar motorik som grundläggande 
färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra t.ex. gå, hoppa, springa, krypa, rulla, 
balansera, hänga, stödja och åla. Grovmotorik är rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de 
stora muskelgrupperna i armar, rygg, mage och ben. Finmotorik är precisa rörelser med 
fingrar, ögon och tunga. Motorik är en livslång förändringsprocess som utvecklas i en 
bestämd ordning.  Från att vara hjälplös de första månaderna till att snart börja krypa och resa 
på sig utvecklas barnets motorik för att senare behärska en mängd olika rörelser. De rörelser 
och erfarenheter som barnet behärskar under ett stadium förebereder det för nästa. De 
grovmotoriska färdigheterna ligger till grund för de finmotoriska. 
 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) framhåller vikten av att pedagogen har kunskap om 
barnets motoriska utveckling, då en del barn utvecklas tidigt medan andra utvecklas senare. 
Motorisk utveckling handlar om att klara av motoriska uppgifter med gradvis större 
utmaningar och variation. För att få en överblick om var det enskilda barnet eller gruppen som 
helhet befinner sig i utvecklingen, kan man som observatör planera en aktivitet för att 
underlätta observationen. Ericsson (2005) anser att det är viktigt med planerade motoriska 
aktiviteter till de barn som inte tar egna initiativ till rörelse. Aktiviteterna har till syfte att 
barnen får prova och lära sig en motorisk färdighet. 
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Social utveckling 
 
Mathiasson (1994) anser att det är livsviktigt för människan att leva i grupp. Det är i gruppen 
individen utvecklas och växer tillsammans med andra. Om det inte finns någon grupp att 
spegla sig mot är det svårt för den egna identiteten att utvecklas. Enligt Wolmesjö (2006) 
utvecklar rörelseaktiviteter mer färdigheter hos barnen än bara rörelse och motorik. Det 
utvecklar också det sociala samspelet som kan ha en gruppstärkande inverkan. 
Rörelseaktiviteter utan tävlan och i grupp kan skapa en gemenskap, trygghet i gruppen och 
därmed påverka även den sociala utvecklingen. 
 

Genom rörelse lär vi oss att uppfatta oss själva i förhållande till omvärlden och genom rörelse 
utvecklar vi relationer till andra människor. Utan rörelse kan ingen kommunikation uppstå – ja, 
rörelse är själva utgångspunkten för liv. (Bader-Johansson, 1991, s. 17) 

 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) hävdar att barn som känner trygghet i sin egen kropp 
lättare kan känna tillit till andra än de som är rörelsemässigt osäkra. De menar även att 
motoriskt osäkra barn lätt kan bli uteslutna ur leken. Fysisk aktivitet ger i många sammanhang 
möjlighet att träna motoriken, socialt umgänge och samarbete. Man blir medveten om sig 
själv och andra båda fysiskt och psykiskt. Positiva upplevelser av fysiska aktiviteter är en 
viktig förutsättning för att barn skall känna tilltro till sin egen kropp. En motoriskt säker kropp 
är ett frikort till gemensam handling och samspel. Stenberg (1992) anser att huvudsyftet med 
motorisk träning är att skapa självkänsla och självtillit, något som är nödvändigt för att lyckas 
bra i skolan. En bra självkänsla och självtillit bidrar till att barnet vågar ta för sig och leka 
med andra barn. 
 

Kognitiv utveckling 
 
Barns kognitiva utveckling, dvs. att ta in och tolka information via sinnena, går hand i hand 
med den motoriska utvecklingen. När en ny motorisk färdighet eller ett nytt rörelsemönster 
ska tränas in krävs ett kognitivt förarbete. Koncentrationen är fokuserad på den nya 
färdigheten man ska utföra, och man kan inte tänka på andra saker under tiden. När en 
färdighet har blivit ordentligt inlärd blir den automatiserad. Detta kan liknas vid att t.ex. lära 
sig skriva. Det är svårt att skriva om man inte lärt sig hålla pennan först. Istället för att skriva 
bokstäver så ligger koncentrationen på själva pennfattningen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 
2000). 
 
Dessen (1990) hävdar att förskolan har en betydelsefull roll i barnens motoriska utveckling. 
Barn som har en dåligt utvecklad motorik riskerar att få svårigheter med perceptionen och läs- 
och skrivinlärning längre fram. Det är därför viktigt att förskolan upptäcker dessa avvikelser i 
tid. 
 

Överviktiga barn 
 
Enligt Livsmedelsverket (2008) är idag var femte barn överviktigt eller har fetma. En 
bidragande orsak kan vara att många barn tillbringar mycket tid framför TV och datorer på sin 
fritid. En orsak till att befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiv är att dagens samhälle 
uppmuntrar till en stillasittande livsstil och motverkar fysisk aktivitet. Strandell och 
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Bergendahl (2002) konstaterar att samhällsutvecklingen blivit mer inriktad på att göra det 
bekvämare för dagens invånare. I många byggnader har trappor ersatts med hissar och 
rulltrappor. Vi åker oftare bil och buss istället för att gå eller cykla då vi vill förflytta oss. 
Detsamma gäller i arbetslivet där maskiner och robotar tagit bort många moment som tidigare 
gjordes med handkraft. Den självklara rörelseträningen som man förr i tiden fick genom ett 
fysiskt arbete har nu förflyttats till fritiden. Vi har med andra ord på ett mycket effektivt sätt 
rationaliserat bort det mesta av fysisk aktivitet i vardagslivet. Barn och ungdomar måste 
uppmuntras till en positiv inställning till fysisk aktivitet och rörelse och samt leka ute mer. 
Enligt Danielsson m.fl. (2001) är daglig fysisk aktivitet det bästa skyddet mot ohälsa. 

 

Miljöns utformning 
 
Vad beträffar miljöns utformning i förskola står det följande i läroplanen: 
 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi, kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerade miljö och i naturmiljö. (Lpfö 98, s. 7)  

 
Enligt Skolverket (2005) bör inne- och utemiljön i förskolan vara öppen, laddad och lockande 
för barnen. Barnen ska få möjlighet till olika aktiviteter/lekar samt kunna få upptäcka saker 
och kunna känna en trygghet i den omgivande miljön. Åhs (1986) menar att barn inte får sitt 
rörelsebehov tillfredsställt inomhus. Detta beror ofta på att föräldrar är rädda för att saker 
skall gå sönder i hemmet eller att barnen kan skada sig. För att barns rörelseförmåga skall 
kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt gäller det att pedagogerna blir medvetna om hur 
barns rörelselek utvecklas och hur viktig utformningen av inne- och utomhusmiljön är på 
förskolan. Enligt Norén-Björn (1993) bör man inte se utevistelsen som ett avbrott i det 
pedagogiska arbetet. Att planera aktiviteter i utomhusmiljön är lika viktigt som det som 
bedrivs inomhus.  
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Metod 

Design 
 
Vi valde att använda en kvantitativ enkät för att samla in information till studien. Enkäten 
innehöll en kvantitativ och en kvalitativ del dvs. fasta och öppna svarsalternativ. Anledningen 
till att vi valde enkäter var att få in svar från ett stort antal informanter under en förhållandevis 
kort period. Trost (2007) anser att det är lämpligt att använda sig av en kvantitativ metod när 
man vill undersöka frekvenser kring ett fenomen dvs. ”hur ofta”, ”hur mycket” etc. En 
kvalitativ metod används när man t.ex. vill ta reda på människors sätt att tänka och resonera.  
 

Urval 
 
Vår urvalsgrupp för studien var arbetslag på 40 olika förskoleavdelningar - 20 stycken i 
landsbygd och 20 stycken i stad. Ett arbetslag består oftast av 3-4 fast anställd personal som 
har ett gemensamt ansvar för verksamheten på avdelningen. Med tanke på att vi gör vår VFU 
i dessa två kommuner gjorde vi ett bekvämlighetsurval. Vi antog att det kanske fanns olika 
förutsättningar till att bedriva planerade rörelseaktiviteter mellan staden och landsbygden, 
därför valde vi att göra en jämförelse mellan dem. De förskolor vi valde i respektive kommun 
är spridda runt ett stort geografiskt område. De är alltså inte belägna i ett och samma 
bostadsområde utan jämnt fördelade runt om i kommunen. Anledningen till detta var att få en 
så stor geografiskt fördelning som möjligt. Barnens ålder varierade på avdelningarna. Vissa 
avdelningar hade barn mellan 1-5 år medan andra hade från 1-3 eller 3-5 år. Vi valde att 
fokusera på arbetslagens inställning till planerade rörelseaktiviteter och hur de arbetade med 
det i verksamheten. Då vi vände oss till arbetslaget som enhet, lade vi inte någon vikt vid 
personalens ålder, kön eller utbildning. 
 

Enkätutformning 
 
Enkäten innehöll tio fasta frågor och sju öppna. Frågorna berörde arbetslagens tankar och 
åsikter om planerade rörelseaktiviteter (se bilaga 1). I den fasta delen var svarsalternativen 
graderade i fyra kategorier: ”I mycket hög grad”, ”I ganska hög grad”, ”I ganska låg grad” 
och ”Inte alls”. På detta sätt fick vi en positiv och en negativ sida för att förhindra 
informanterna att stå mittemellan. Med endast fyra svarsalternativ ”tvingade” vi dem därför 
att ta ställning och inte vara neutrala genom att välja svarsalternativet i mitten. Trost (2007) 
menar att det ska vara lätt för informanterna att fylla i enkäten samtidigt som den ska vara lätt 
att bearbeta vid datainsamlingen.  
Tillsammans med enkäten delade vi ut ett informationsblad där vi beskrev syftet med 
undersökningen. Trost (2007) anser att det är av fördel att låta det hänga samman med 
frågeformuläret. Informanten kan då gå tillbaka till informationsbladet för att på nytt ta del av 
den information som det ger, t.ex. att hitta telefonnumret. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är 
det viktigt att informationsbladet framhåller att deltagandet är frivilligt och anonymt. Det är 
en viktig aspekt ur forskningsetisk synpunkt. 
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Bortfallsanalys 
 
Vi undvek bortfall i studien genom att först ringa upp informanterna och fråga om de var 
villiga att delta i vår enkätundersökning. Efter klartecken åkte vi personligen ut till 
förskolorna och lämnade enkäterna. De flesta hade ingen möjlighet att fylla i den under tiden 
vi var där, eftersom vi ville att arbetslaget tillsammans skulle diskutera och komma fram till 
gemensamma svar. Efter överenskommelse hämtade vi in samtliga enkäter några dagar 
senare.  
 

Bearbetning 
 
När vi fått in alla enkäter kodade vi varje exemplar med en siffra från 1-40. Vi gjorde detta 
dels för att hålla isär staden och landsbygden, men också för att enkelt kunna gå tillbaka och 
se enskilda avvikelser. I de fall vi fick intressanta svar i de fasta frågorna kunde vi med hjälp 
av kodningen gå tillbaka och titta närmare på de öppna frågorna för att få en ökad förståelse 
av varje enskilt svar. Vi studerade noggrant svaren i de fasta frågorna med de öppna svaren 
för att kunna se samband mellan dem. Bearbetning av materialet gjordes i databasprogrammet 
SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences). I programmet gav vi varje 
svarsalternativ i den fasta delen en siffra mellan 1-4, exempelvis ”1 = I mycket hög grad”, ”2 
= I ganska hög grad” etc. Därefter kategoriserade vi de olika frågorna och matade in siffrorna 
under rubriker vi skapat. Programmet räknade då ut hur informanterna svarat och gav oss 
resultatet i stapeldiagram. De öppna frågorna bearbetade vi på liknande sätt i de fall det gick. 
Genom att sammanställa de vanligast förekommande svaren kunde vi även få ut dessa resultat 
i diagramform. 
 
 
Validitet 
 
I studien utgick vi ifrån att arbetslagen suttit ner tillsammans och diskuterat fram svaren. Vi 
antog att arbetslagen svarade hur de i nuläget arbetade och inte hur de borde. Genom att 
använda enkäter fick vi ett resultat som endast gällde för de arbetslag som deltog i 
undersökningen. Vi antar att vi skulle få fram samma resultat i studien om vi gjorde den igen 
med samma enkäter på de medverkande förskolorna. Det är svårt att säga om resultatet i 
studien är generaliserbart för alla Sveriges förskolor, men vi anser att den ger en inblick i hur 
det ser ut på de förskolor som medverkat. Vår förhoppning var att undersökningen skulle leda 
till en ökad förståelse för arbetslagens inställning till planerade rörelseaktiviteter och hur de 
arbetar med det i verksamheten. 
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Resultat 
 
Studiens resultat vi presenterar nedan fick fram via värden i SPSS och egna tolkningar av 
arbetslagens svar i de öppna frågorna. För att få en lättöverskådlig och tydlig struktur av de 
insamlade data valde vi att presentera dem under fyra olika kategorier. Under dessa kategorier 
kommer vi att presentera skillnader och likheter vi funnit mellan arbetslagens svar i stad och 
landsbygd. Kategorierna vi tar upp är ålder, frekvens och innehåll, arbetslagens värderingar, 
hinder och möjligheter samt syfte och vinster med planerade rörelseaktiviteter. Resultatet 
presenteras i form av stapeldiagram med förklarande text och avslutas med en övergripande 
sammanfattning. 

 

Ålder,  frekvens och innehåll 
 

 
Åldersindelningen skiljde sig mellan de medverkande förskoleavdelningarna (Figur 1). 7 
avdelningar hade barn mellan 1-3 år (6 i staden och 1 på landsbygden). 14 avdelningar hade 
barn mellan 3-5 år (12 i staden och 2 på landsbygden). 19 avdelningar hade barn mellan 1-5 år 
(2 i staden och 17 på landsbygden). Av de medverkande förskolorna var det fler 1-5 
årsavdelningar på landsbygden än i staden som deltog i studien. Staden hade fler 1-3 och 3-5 
årsavdelningar än landsbygden. 
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De flesta tillfrågade arbetslagen bedriver planerade rörelseaktiviteter flera gånger i veckan 
(Figur 2). De studerade förskolorna på landsbygden bedrev planerade rörelseaktiviteter i 
större omfattning än förskolorna i staden. Mer än hälften av förskolorna i staden (11 st) 
svarade att de bedrev planerade rörelseaktiviteter en gång i veckan, medan 15 på landsbygden 
bedrev det 2, 3 eller fler gånger i veckan 
 
Både förskolor på landsbygden och i staden använde sig av miniröris, gymnastik, 
hinderbanor, sång och rörelselekar, gå och vara i skogen samt aktiviteter ute på gården. I 
förskolorna i staden svarade 14 arbetslag att promenaden till skogen var en planerad 
rörelseaktivitet medan 4 arbetslag på landsbygdens förskolor gjorde det. Att det var så stor 
skillnad mellan stad och landsbygd kan bero på att arbetslagen hade olika åsikter om 
innebörden av planerade rörelseaktiviteter. De tillfrågade arbetslagen bedrev planerade 
rörelseaktiviteter för hela barngruppen förutom på två förskolor. De hade barn 1-5 år på sina 
avdelningar och valde att ha rörelseaktiviteter endast med 3-5 åringarna. Vad de minsta 
barnen gjorde istället framgick inte i enkäterna.  

Arbetslagens värderingar 
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Samtliga arbetslag ansåg sig ha en god kompetens för att bedriva planerade rörelseaktiviteter 
(Figur 3). 18 arbetslag (7 i staden och 11 på landsbygden) svarade ”i mycket hög grad”. 22 
arbetslag (13 i staden och 9 på landsbygden) svarade i ”ganska hög grad”. Inga arbetslag 
svarade ”i ganska låg grad” eller ”inte alls”. 
 
 

     
Över hälften av de tillfrågade arbetslagen ansåg att planerade rörelseaktiviteter var viktigt 
(Figur 4). 22 arbetslag (11 i staden och 11 på landsbygden) svarade att planerade 
rörelseaktiviteter var viktigt ”i mycket hög grad”. 13 arbetslag (6 i staden och 7 i 
landsbygden) svarade ”i ganska hög grad”. Bland de 5 arbetslag som angett att planerade 
rörelseaktiviteter inte var så viktigt motiverade 2 av arbetslagen med att deras barn fick 
rörelsebehovet tillfredsställt ändå genom den fria leken. 
 

     
Den övervägande delen av arbetslagen hade stort intresse till att barn rör på sig (Figur 5). 29 
arbetslag (15 i staden och 14 på landsbygden) svarade ”i mycket hög grad”. 10 arbetslag (5 i 
staden och 5 på landsbygden) svarade ”i ganska hög grad”. Ett arbetslag på landsbygden 
svarade ”i ganska låg grad”. Varför de svarade så fick vi inte någon kännedom om. 
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Majoriteten av arbetslagen var uppmärksammade på barnens motoriska utveckling (Figur 6). 
19 arbetslag (8 i staden och 11 på landsbygden) svarade ”i mycket hög grad”. 19 arbetslag (11 
i staden och 8 på landsbygden) svarade ”i ganska hög grad”. 2 arbetslag (1 i staden och 1 på 
landsbygden) svarade ”i ganska låg grad”. 
 

Hinder och möjligheter  
 

               
Över hälften av de tillfrågade arbetslagen svarade att de upplevde hinder till att bedriva 
planerade rörelseaktiviteter (Figur 7). 23 arbetslag (13 i staden och 10 på landsbygden) ansåg 
sig ha hinder. 17 arbetslag (7 i staden och 10 på landsbygden) ansåg sig inte ha några hinder 
alls. Vanligaste hindren var små lokaler, stora barngrupper och tidsbrist. Det största hindret 
var för små inomhuslokaler och detta ansåg sig 11 stycken arbetslag i staden ha. På 
landsbygden hade bara ett arbetslag detta hinder. De övriga 9 arbetslag på landsbygden ansåg 
sig ha för stor barngrupp eller tidsbrist som hinder. 
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Den övervägande delen av arbetslagen ansåg sig ha material/redskap att tillgå i önskad 
utsträckning (Figur 8). 5 arbetslag (1 i staden och 4 på landsbygden) svarade ”i mycket hög 
grad”. 25 arbetslag (14 i staden och 11 på landsbygden) svarade ”i ganska hög grad”. 10 
arbetslag (5 i staden och 5 på landsbygden) svarade ”i ganska låg grad”. 
 

   
Arbetslag på landsbygden hade tillgång till bättre inomhuslokaler i större utsträckning än de i 
staden (Figur 9). 12 arbetslag (4 i staden och 8 på landsbygden) svarade ”i mycket hög grad”. 
13 arbetslag (5 i staden och 8 på landsbygden) svarade ”i ganska hög grad”. 13 arbetslag (9 i 
staden och 4 på landsbygden) svarade ”i ganska låg grad”. 2 arbetslag i staden svarade ”inte 
alls”. Arbetslagen på landsbygden svarade att de var positiva till sin inomhusmiljö och såg 
stora möjligheter till att bedriva planerade rörelseaktiviteter. Arbetslag i staden svarade att 
lokalernas yta var ett hinder i de fall de inte hade någon möjlighet att gå till en gymnastiksal. 
Figur 9 visar ett samband med figur 7 som berörde hinder. 
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Majoriteten ansåg sig ha en bra utomhusmiljö (Figur 10). 29 arbetslag (14 i staden och 15 på 
landsbygden) svarade ”i mycket hög grad”.  10 arbetslag (5 i staden och 5 på landsbygden) 
svarade ”i ganska hög grad”. Ett arbetslag i staden var mindre nöjt med sin utomhusmiljö 
och svarade ”i ganska låg grad”.  

 

Syfte och vinster med planerade rörelseaktiviteter 
 
Samtliga arbetslag i staden och på landsbygden hade som syfte med planerade 
rörelseaktiviteter att barnen skulle ha roligt, träna motoriken, kroppsuppfattningen, balansen 
och det sociala samspelet. Flera av arbetslagen svarade också att de arbetade utefter Lpfö 98. 
Arbetslagen hade på denna fråga likvärdiga svar och vi kunde inte se någon skillnad mellan 
staden och landsbygden i varför de bedrev planerade rörelseaktiviteter. Ett arbetslag i staden 
motiverade sitt syfte ur ett hälsoperspektiv och svarade följande: ”I en tid av mycket 
dataspelande, video, TV, mm behövs rörelse som en motvikt till allt stillasittande, skapa en 
bra vana för regelbunden rörelse.” 
 
De medverkande arbetslagen svarade även på om de kunde uppleva några vinster med att 
bedriva planerade rörelseaktiviteter ”för det enskilda barnet”, ”barngruppen” och 
”verksamheten”. Många arbetslag svarade att barnen fick en bättre motorik och 
kroppsfattning. Deras självförtroende ökade och de vågade ta för sig mer. Vidare svarade 
några arbetslag att barngruppen fungerade bättre tillsammans. När barnen fick göra saker 
tillsammans ökade upplevelsen av gemenskap, samtidigt som de lärde sig av varandra. 
Genom att ha återkommande aktiviteter skapade det en trygghet i gruppen och barn som till 
en början var osäkra vågade efter några tillfällen vara med och delta. Många arbetslag svarade 
att barnen blev lugnare och mer koncentrerade med planerade rörelseaktiviteter flera gånger i 
veckan. Ett arbetslag på landsbygden upplevde en stor vinst med att ha rörelseaktiviteter och 
svarade på följande sätt: ”Ja, under ett läsår ser man tydligt hur koordination utvecklas samt 
matematikförståelsen ökar, lugnare barn är lättare att ge utmaningar”. Arbetslagen i staden 
och på landsbygden svarade likvärdigt på denna fråga och vi kunde inte utläsa några stora 
skillnader sinsemellan.  
 

14 



Några arbetslag ansåg att man med planerade rörelseaktiviteter kunde observera barnens 
motoriska brister och ge dem extra tillfällen för träning. Genom att ha motoriska övningar 
med barngruppen kunde arbetslaget lättare studera varje barn och se var de befann sig i 
utvecklingen. Ett arbetslag i staden som arbetade på en stressmedveten förskola svarade att de 
kunde se tydliga tecken på att rörelse var bra för barnens koncentration och att de via den fick 
utlopp för sin inre aggressivitet. Genom att låta barnen få utlopp för sitt rörelsebehov fick de 
här en möjlighet att ”springa av sig” ansåg de. 
 

Sammanfattning 
 
Av de medverkande förskolorna var det fler 1-5 årsavdelningar på landsbygden än i staden 
som deltog i studien. Staden hade fler 1-3 och 3-5 årsavdelningar än landsbygden som deltog. 
Resultatet visar att arbetslagen i landsbygd bedrev planerade rörelseaktiviteter i något större 
omfattning än arbetslagen i staden. Många arbetslag i staden ansåg att deras små lokaler var 
ett hinder för att bedriva rörelseaktiviteter. Utomhusmiljön var majoriteten av arbetslagen 
nöjda med. Den övervägande delen av de medverkande arbetslagen ansåg att de hade 
tillräckligt med material/redskap att tillgå i verksamheten. Aktiviteter arbetslagen använde sig 
av var miniröris, gymnastik, hinderbanor, sång och rörelselekar, gå och vara i skogen samt 
aktiviteter ute på gården. En stor del av arbetslagen i staden ansåg också att promenaden till 
skogen var en planerad rörelseaktivitet. Syftet med att bedriva planerade rörelseaktiviteter var 
likartat i förskolorna på landsbygden och i staden. Barnen skulle ha roligt, träna motorik, 
kroppsuppfattning, balans, koordination och socialt samspel. Vinster många arbetslag 
upplevde var att barnen blev lugnare och mer koncentrerade. Barnens motorik och 
kroppsfattning blev bättre samtidigt som deras självförtroende ökade. Samtliga tillfrågade 
arbetslag hade ett stort intresse av att barn rör på sig och ansåg sig ha tillräcklig kompetens till 
att bedriva planerade rörelseaktiviteter. Majoriteten av arbetslagen (35 st) ansåg att planerade 
rörelseaktiviteter var viktigt medan fem arbetslag ansåg att det inte var så viktigt.  I samband 
med planerade rörelseaktiviteter var arbetslagen överlag väl medvetna om barnens motoriska 
utveckling.  
 

Diskussion 
 
Vi kommer nedan att diskutera studiens resultat och metodval samt belysa våra tankar kring 
rörelse och hälsa. Avslutningsvis kommer våra förslag till framtida forskning. 

Resultat 
 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning planerade rörelseaktiviteter 
bedrevs i stad kontra landsbygd och vad arbetslagen hade för inställning till det. Vi anser att 
våra frågeställningar blivit besvarade. Resultatet visade att förskolorna på landsbygden bedrev 
planerade rörelseaktiviteter i något högre grad än förskolorna i staden. I Lpfö98 står det att 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning. Att det skiljde sig i vilken omfattning planerade rörelseaktiviteter bedrevs 
tror vi kan bero på att arbetslagen hade olika uppfattningar om vad en planerad 
rörelseaktivitet är. Vi hade inte förväntat oss att promenaden till skogen sågs som en planerad 
rörelseaktivitet, vilket uppenbarligen många arbetslag i staden gjorde. Vi hade förväntat oss 
svar om vad man egentligen gjorde i skogen i form av lekar och dylikt. För övrigt bedrev 
arbetslagen i staden och landsbygden likvärdiga aktiviteter.  
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Inomhusmiljön hade en stor betydelse för hur arbetslagen arbetade. Många arbetslag i staden 
ansåg att deras små lokaler var ett hinder till att bedriva planerade rörelseaktiviteter. På 
landsbygden var man mer positiv till sin inomhusmiljö. Denna skillnad kan möjligtvis bero 
antingen på att lokalerna var små eller att barngrupperna var stora. I efterhand insåg vi att en 
fråga kring barngruppens storlek borde ha ingått i enkäten. En annan anledning till att det 
skiljde sig mellan staden och landsbygden kunde vara åldern på barnen. Av de medverkande 
arbetslagen var det fler småbarnsavdelningar i staden än på landsbygden. Om vi medvetet valt 
att bara fråga arbetslag på 3-5 årsavdelningar hade vi förmodligen fått ett annat resultat. 
Samtliga arbetslag i studien, vare sig de var belägna i staden eller på landsbygden, var nöjda 
med utomhusmiljön. Vi hoppas därför att arbetslagen i studien kan se vilka positiva 
möjligheter utomhusmiljön kan bidra till. Enligt Berg (2004) utvecklar barn som går på 
utomhusförskolor en bättre grovmotorik än de barn som går i vanliga förskolor. Att barn 
dagligen vistas utomhus är därför viktigt. Vad beträffar tillgång till material/redskap var 
övervägande delen av arbetslagen i staden och på landsbygden nöjda. Några arbetslag hade i 
ganska låg grad tillgång till material/redskap. Vad dessa var missnöjda vet vi inte men vi 
anser att det inte krävs mycket material för att bedriva planerade rörelseaktiviteter. Med enkla 
medel kan man göra det mesta och mycket handlar om att personalens inställning och 
kreativitet. För att citera ett arbetslag på landsbygden: ”Det finns inga hinder, bara 
möjligheter”. 
 
Samtliga medverkande arbetslag ansåg att de hade den kompetens som behövdes för att 
bedriva planerade rörelseaktiviteter. På den frågan specificerade vi inte vad vi anser vara 
kompetens utan lät arbetslagen själva avgöra om de hade det eller inte. Den frågan kunde ha 
formulerats bättre. Vilka hade svarat att de inte hade kompetens till att bedriva planerade 
rörelseaktiviteter? Pedagoger i allmänhet har olika kvalitéer och färdigheter och kan på så sätt 
komplettera varandra i arbetslaget. I vår fråga var vi intresserade av arbetslagets samlade 
kompetens. Resultatet visar att samtliga arbetslag i staden och på landsbygden har ett gott 
självförtroende då de svarade att de hade en god kompetens.  
 
Det fanns olika ”tänk” bland arbetslagen kring planerade rörelseaktiviteter. Av de 40 
medverkande arbetslagen svarade tre arbetslag i staden och två på landsbygden att planerade 
rörelseaktiviteter inte var så viktigt. Dessa menade att barnen får rörelse ändå genom den fria 
leken. Självklart anser vi att barn ska få leka fritt, men planerade rörelseaktiviteter kan vara 
till hjälp för pedagogerna att upptäcka motoriska brister hos barnen. Grindberg och Langlo 
Jagtøien (2000) menar att man med en planerad aktivitet kan observera var det enskilda barnet 
befinner sig i utvecklingen. I den planerade aktiviteten samlar pedagogen barnen kring en 
gemensam aktivitet och kan på så sätt tydligare se var barngruppen och det enskilda barnet 
befinner sig i utvecklingen. I den fria leken kan detta vara svårare att uppmärksamma då det 
finns olika kompisgrupper och barnen väljer själva vilka aktiviteter de vill syssla med.  
 
Den övervägande delen av de medverkande arbetslagen hade en positiv inställning till att barn 
rör på sig. Både staden och landsbygden ansåg att rörelse var en viktig del i verksamheten. 
Om det skedde via planerade rörelseaktiviteter eller fri lek fanns det olika uppfattningar om. 
Men svaren vi fick tydde på att samtliga arbetslag var väl medvetna om rörelsens betydelse 
för barnens utveckling. Det som var anmärkningsvärt i resultatet var det arbetslag på 
landsbygden som svarade att de i ganska låg grad var intresserade av att barn rörde på sig. 
Detta arbetslag arbetade på en avdelning med barn i åldern 1-5 år och ansåg sig ha kompetens 
i ganska hög grad till att bedriva planerade rörelseaktiviteter. Vi anser att de borde vara mer 
intresserade av att barn rör på sig då de svarade att de har kompetens. Rörelse har stor 
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betydelse för barns utveckling oavsett om den är planerad eller inte. Varför de svarade på 
detta sätt fick vi inte någon kännedom om men vi kan anta att de hade många småbarn på sin 
avdelning. Dock anser vi att detta inte borde spela någon roll i sammanhanget, för rörelse är 
alltid bra. De arbetslag i studien som bedrev planerade rörelseaktiviteter flera gånger i veckan 
upplevde att barngruppen blev lugnare och mer koncentrerad. Detta överrensstämmer väl med 
Ericsson (2003) som visade att tidigt insatt ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan 
hade positiva effekter för barns motoriska utveckling. De barn som hade motoriska brister 
fick en förbättrad koncentrationsförmåga efter att de fått anpassad motorisk träning i mindre 
grupp utöver den vanliga fysiska aktiviteten.  
 

Metod 
 
Vi ansåg att enkäter var lämpligast till vår studie eftersom vi ville ha ett stort antal 
informanter. För att få en hög validitet lade vi ner stor tid på att få fram relevanta frågor som 
gav svar till undersökningen. Frågorna skulle vara tydliga och lätta att förstå, vilket vi anser 
de i vår enkät var. När vi analyserade det insamlade materialet insåg vi att vi borde ha haft 
med en fråga som berörde barngruppens storlek. Detta upptäckte vi i samband med att flera 
arbetslag svarade att små lokaler sågs som ett hinder till att bedriva planerade 
rörelseaktiviteter. Det är därför svårt att kunna avgöra om det verkligen var lokalerna eller 
barngruppens storlek som var hindret. Med en fråga kring antalet barn hade vi eventuellt 
kunnat se ett samband. 
 
I vår enkäts fasta frågor valde vi att ha endast fyra svarsalternativ. Anledningen till det var att 
”tvinga” informanterna att ta ställning positivt eller negativt. Hade vi däremot haft fem 
svarsalternativ tror vi många ställt sig neutralt i mitten. Med fyra svarsalternativ kunde vi på 
ett tydligare sätt utläsa skillnader och likheter arbetslagen emellan. Men genom att vi endast 
hade fyra svarsalternativ hade inte arbetslagen någon möjlighet att ställa sig neutralt. Att 
enkäten hade färre svarsalternativ minskade informationsinnehållet i svaren. Vi antar att 
studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om enkäten hade haft fem svarsalternativ.  
Dock fick vi inte några reaktioner från arbetslagen på att vi inte erbjudit något 
mittenalternativ. En svaghet vi uppmärksammade i vår enkät var den öppna frågan kring 
vinster med planerade rörelseaktiviteter. Vi såg att arbetslagen tolkade frågan på olika sätt. 
Vissa arbetslag svarade vilka vinster de upplevde med planerade rörelseaktiviteter, medan 
andra egentligen svarade på syftet. Vi anser själva att vi var tydliga med frågans formulering. 
Däremot handlade frågan innan om aktiviteternas syfte (se fråga 12 bilaga). Vi fick en känsla 
av att vissa arbetslags svar kring vinster med planerade rörelseaktiviteter var hämtade ur 
litteratur istället för egna upplevelser. Vissa svarade väldigt utförligt vad de hade sett 
utvecklats hos det enskilda barnet, barngruppen och verksamheten. Andra arbetslag verkade 
svara det som förväntades. Det är därför svårt att säga om dessa arbetslag verkligen upplevde 
dessa vinster men vi hoppas att de utgått från sina egna iakttagelser. 
 
Fördelen med enkäter var att materialet var lätt att samla in och bearbeta. Genom att vi 
använde oss av SPSS kunde vi på ett tydligt sätt se skillnader och likheter. Det som var svårt 
var att tolka och se samband i informanternas svar. Med intervjuer hade vi kunnat ställa 
följdfrågor och få mer uttömmande svar om oklarheter uppstod. Vi är nöjda med vårt val av 
metod och tycker resultatet vi fått fram är intressant. Enkäterna har gett oss mycket 
information om arbetslagens sätt att tänka och arbeta kring barns rörelse. Det är vår 
förhoppning att planerade rörelseaktiviteter bedrivs i så stor utsträckning som möjligt i 
Sveriges alla förskolor. 
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Rörelse och hälsa 
 
Det som fick oss intresserade och var avgörande för vårt val av ämne var från början 
samhällsdebatten kring överviktiga barn och stillasittande. Vi blev därför positivt överraskade 
när ett av arbetslagen svarade att de använde rörelse som en motvikt till stillasittande. Deras 
uppfattning var att regelbunden rörelse var viktig eftersom barn idag tillbringar mycket tid 
framför dator, video och TV. Detta håller vi med om då det idag verkar vara viktigare att 
kunna hantera en dator och söka information på internet än att röra på sig. I takt med att 
antalet överviktiga barn ökar i samhället anser vi att det är viktigt att förskolan och föräldrar 
ger barnen bra levnadsvanor tidigt, så de fortsätter äta rätt och röra på sig även i framtiden. 
Med regelbunden bra kost och rörelse redan i barndomen ser förutsättningarna bättre ut för 
framtiden. Många föräldrar har idag oregelbundna arbetstider och olika fritidsaktiviteter, 
vilket gör att det kan vara svårt att få tiden att räcka till.  Vi hinner helt enkelt inte riktigt bry 
oss om vad vi äter och om vi rör oss, trots att vi ofta vet att vi gör fel. Vi menar dock inte att 
det ser ut så här i alla hem men det kan förekomma.  
 
Vi anser att det är viktigt för barn att röra på sig och i förskolan finns stora möjligheter att 
bygga in dessa goda vanor för barnen. Det ska vara roligt och kravlöst, annars kan det leda till 
motsatt effekt såsom att barnen inte vill delta pga. dålig självkänsla eller andra faktorer. På 
sikt kan det leda till en osund livsstil, vilket kan få negativa konsekvenser längre fram i livet. 
Många ungdomar klagar över att de har ont i ryggen, blir trötta i skolan, inte orkar följa 
undervisningen, har svårt med koncentrationen, sömnproblem osv. Om daglig fysisk aktivitet 
och goda matvanor försummas kommer detta att utlösa en ”ohälsobomb”, som blir 
övermäktig för samhället att hantera. Alla måste här hjälpas åt och ta ansvar och ett stort 
sådant vilar på förskolan/skolan både genom att informera föräldrar och inte minst genom 
handling, dvs. många rörelseaktiviteter i den dagliga verksamheten. 

 

Framtida forskning 

I studien hade vi inga frågor som berörde hälsoaspekten med rörelseaktiviteter. Hade den haft 
det skulle vi förmodligen fått fler hälsorelaterade anledningar till att bedriva rörelseaktiviteter. 
Övervikt och ohälsa är idag aktuella ämnen som diskuteras och vi har under arbetets gång fått 
tankar och idéer till vidare forskning kring dessa områden. Här följer några förslag. 
 

• Hur arbetar pedagoger med frågan om överviktiga barn beträffande kost?  
 

• Vad är föräldrars och pedagogers syn på god hälsa för barn i förskolan? 
 

• Vilka hälsomässiga fördelar ser pedagoger med planerad rörelse i förskolan? 
 

• Hur arbetar förskolor i andra nordiska länder med rörelse? 
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(bilaga) 

 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Per Rangbratt och Tommy Boman och går Lärarprogrammet 
på Högskolan Väst. Just nu håller vi på med vårt examensarbete och 
vi har intresserat oss för att skriva om planerade rörelseaktiviteter 
i förskolan. Syftet är att få en uppfattning om hur det bedrivs och i 
vilken omfattning det används, vilka eventuella effekter det kan 
bidra till. Med planerad rörelseaktivitet menar vi t.ex. gympa, 
lillröris, dans, sång- och rörelselekar, motorik-/hinderbanor m.m. 
både inne och ute. Vi skulle bli jätteglada om ni i arbetslaget ville 
ställa upp och svara på några frågor i vår enkät. Deltagandet är 
frivilligt och samtliga enkäter kommer att hanteras anonymt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Om ni har frågor, hör gärna av er till: 
 
Per Rangbratt tel: XXXXXXXXXX 
Tommy Boman tel: XXXXXXXXXX 

 



 

Enkät om planerade rörelseaktiviteter i förskolan 
     
 (Kryssa i ett svarsalternativ per fråga) 
 
1. Barnens ålder på Er avdelning? 
 
1-3 år  3-5 år  1-5 år 
□  □  □ 
 
 
2. Hur ofta bedriver Ni planerande rörelseaktiviteter? 
 
Varje dag        3 eller fler ggr i veckan         2 ggr i veckan        1 gång i veckan      Mera sällan 
□                  □                    □                □      □ 
 
 
3. För vilka åldrar är rörelseaktiviteterna anpassade? 
 
1-3 år  3-5 år  1-5 år  4-5 år 
□  □  □  □ 
                       
___________________________________________________________________________ 
 
Miljö och material 
 
4.a) Anser Ni att ni har tillgång till bra inomhuslokaler att bedriva planerade 
rörelseaktiviteter i? 
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
 
 
 b) Har Ni bra förutsättningar att bedriva planerade rörelseaktiviteter utomhus? 
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
 
 
5. Finns det material/redskap att tillgå i den utsträckning Ni önskar? 
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



 

Personal och kompetens 
 
6. Känner Ni att arbetslaget har den kompetens som behövs för att bedriva planerade 
rörelseaktiviteter? 
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
 
 
7. Hur stort intresse/engagemang har Ni av att barnen rör på sig?  
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
 
 
8. Hur viktigt anser Ni att planerade rörelseaktiviteter är? 
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
 
 
9. I samband med planerade rörelseaktiviteter - är Ni då uppmärksamma på varje 
barns motoriska utveckling? 
 
I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls 
□  □  □  □ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. a) Vilka möjligheter finns att bedriva planerade rörelseaktiviteter på er avdelning? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
       
 
b) Vilka hinder ser Ni?  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11. Vad för slags planerade rörelseaktiviteter bedriver Ni för barnen? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 
12. Vad är syftet med dessa rörelseaktiviteter enligt Er? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Upplever Ni någon vinst med dessa aktiviteter?  
 
a) För det enskilda barnet?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) För barngruppen?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
c) För verksamheten? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Övriga synpunkter 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Än en gång - Tack för hjälpen! 
Med vänliga hälsningar: 
Per Rangbratt tel: XXXXXXXXXX 
Tommy Boman tel: XXXXXXXXXX 
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	Bakgrund: Barn tillbringar idag många timmar på förskolan då föräldrarna är på arbetet. Detta innebär att förskolan får ta på sig en större fostrande roll eftersom barnen möjligtvis inte får den rörelsestimulans de behöver i hemmet. Förskolan har en viktig uppgift i att tillgodose varje barns rörelsebehov samt att ge barnen tillfällen att själva få insikt i hur den egna livsstilen påverkar hälsan och välbefinnandet. Vi har under utbildningens gång i olika sammanhang hört och diskuterat om hur viktigt det är för barn att röra på sig.  Vi har båda ett intresse kring rörelse och god hälsa, så därför kändes det som ett naturligt val av ämne. 
	Innehållsförteckning

	Inledning
	I dagens samhällsdebatt talas det ofta om barnfetma och stillasittande. Enligt Livsmedelsverket (2008) är idag var femte barn överviktigt eller har fetma. En bidragande orsak kan vara att många barn tillbringar mycket tid framför TV och datorer på sin fritid. Enligt Barnombudsmannen (2007) tillbringar 77 % av Sveriges alla 1-5 åringar dagen inom förskoleverksamhet. Förskolan har därför en betydelsefull roll i att tillgodose varje barns rörelsebehov samt att ge barnen tillfällen att själva få insikt i hur den egna livsstilen påverkar hälsan och välbefinnandet. Detta innebär att förskolan får ta på sig en större fostrande roll eftersom barnen troligen inte får den rörelsestimulans de behöver i hemmet. 
	Vi har under utbildningens gång i olika sammanhang hört och diskuterat om hur viktigt det är för barn att röra på sig. I litteratur och forskning vi tagit del av finns även flera faktorer som visar på att tidig motorisk träning utvecklar barns fysiska hälsa men även på övriga resultat i svenska skolan.  I studien ville vi därför undersöka i vilken omfattning förskolor använde sig av medvetet planerade rörelseaktiviteter. En planerad rörelseaktivitet leds av en eller flera pedagoger, där mål och syfte är uppsatta i förväg. Aktiviteterna kan exempelvis vara motorik-/hinderbanor, dans och rörelselekar och miniröris (ett lekfullt gymnastikprogram för barn i yngre åldrar). Vi ville också undersöka vad arbetslagen hade för inställning till planerade rörelseaktiviteter och vilka effekter det kunde ha på barnen. Liknande studier har gjorts, men ingen som vi funnit har jämfört hur planerade rörelseaktiviteter bedrivs i stad kontra landsbygd. Vi som skriver genomför vår VFU (Verksamhetsförlagda Utbildning) i stad respektive landsbygd och vi ansåg det då lämpligt att göra en jämförelse mellan våra kommuner. 
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