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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning förskollärare stimulerar och 
planerar för fysisk aktivitet och motorisk utveckling för barn i förskolan. För att få svar på 
studiens syfte formulerades fyra forskningsfrågor som svarade till i vilken utsträckning 
planerade rörelseaktiviteter förekommer samt hur mängden tillfällen skiljer sig inom olika 
pedagogiska inriktningar. Forskningsfrågorna svarade även till hur förskollärares inställning 
och utbildning påverkade barnens stimulans till fysisk aktivitet. Studien använde en 
kvantitativ metod genom en webbenkät som besvarades av 283 förskollärare. Enkäten 
kommunicerades ut genom email och via ett digitalt forum för förskollärare. Studiens 
teoretiska ansats utgick från det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen 
mediering, scaffolding, proximala utvecklingszonen och appropriering. Uppsatsen utgick 
även från det ekologiska perspektivet med begreppet discovery learning i fokus samt 
utbildningens normativa inriktning. Resultatet visade på att en stor andel förskollärare 
genomförde både egenplanerade och färdigplanerade rörelseaktiviteter där det 
grovmotoriska färdigheterna stimulerades återkommande i förskolan. I studiens resultat 
synliggjordes även en skillnad i vilken miljö I Ur och Skur- respektive traditionella 
verksamheter valde att utöva planerade rörelseaktiviteter. Ytterligare en skillnad som 
synliggjordes i studien är att I Ur och Skur-verksamheter genomförde rörelseaktiviteter mer 
frekvent gentemot traditionella verksamheter. Resultatet visade fortsatt att förskollärares 
utbildningsbakgrund inte hade någon påverkan däremot synliggjordes en effekt av 
förskollärares inställning till fysisk aktivitet vid planerandet av rörelsetillfällen.  
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1. Inledning 
Att vara fysiskt aktiv är något som följt med oss sen barnsben. Vår barndom har bestått av 
mycket utomhuslek i både skog och i vänners trädgårdar. Trots att vi båda växt upp på landet 
har vi haft föräldrar som alltid ställt upp för våra intressen och bilen har fått rulla många mil. 
Utöver utomhusleken har vi även testat på en stor variation av fysiska aktiviteter såsom 
innebandy, handboll, ridning, gymnastik och fotboll. Fysisk aktivitet och rörelseglädje ligger 
oss fortfarande varmt om hjärtat då fotbollsintresset finns kvar hos oss båda och vi ser oss 
själva som aktiva personer. Under förskollärarutbildningen har vi varit ute på tre 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Vilket har fört med sig många lärorika 
erfarenheter inom många olika ämnesområden. Ett område som vi däremot önskar fått erfara 
mer är hur verksamheter planerar för att skapa rörelseglädje och tillfällen där barnen får 
möjlighet att stimulera sina grovmotoriska färdigheter. Rörelseglädje för oss är när 
pedagogerna ger barnen uppmuntran och har ett tillåtande förhållningssätt där barnen tillåts 
att vara aktiva i sina fysiska lekar. Det är även när pedagogerna planerar för rörelse på ett 
lustfyllt sätt så att barnen kan utforska och utmana kroppens rörelsemönster utan fokus på 
prestationer. 

I dagens samhälle visar sig en ökande trend där barn är alltmer stillasittande vilket gör att 
förskolans pedagoger får en betydelsefull roll i att låta barnen redan från tidig ålder känna 
och uppleva rörelseglädje (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vi vill därför undersöka närmre 
hur våra blivande kollegor ser på fysisk aktivitet och hur det planeras och genomförs runt 
om på Sveriges förskolor. Med studien vill vi öka våra egna kunskaper och förhoppningsvis 
bidra med inspiration och kunskaper till er läsare, om hur och varför vi bör arbeta med fysisk 
aktivitet i förskolan. 

Vi vill slutligen tacka vår handledare och en del kursare för givande konstruktiva samtal 
och uppmuntrade tillrop. Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete 
som bestått av många skratt, mängder med kaffe och en del huvudvärk.  
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet kommer undersökningens bakgrund förklaras för att visa på den 
förskoledidaktiska relevansen. Undersökningens område sätts in i en samhällelig kontext 
och ställs i relation till förskolans styrdokument. 

2.1. Samhällelig kontext 
I dagens samhälle är psykisk och fysisk hälsa två aktuella ämnen som ofta diskuteras och 
debatteras. Problemet som synliggörs i flertalet studier om barns hälsa är att barn är mindre 
fysiskt aktiva än tidigare vilket bidrar till konsekvenser av negativ karaktär. En konsekvens 
är att barns motoriska utveckling blir försvagad (Folkhälsomyndigheten, 2019). På längre 
sikt kan ytterligare konsekvenser bli framträdande som kroniska sjukdomar och även 
möjligheten att uppleva rörelseglädje i framtiden minskar (Myer et al. 2015). För att öka 
medvetenheten om värdet av att minska barns stillasittande och öka den regelbundna fysiska 
aktiviteten har rekommendationer presenterats. Rekommendationerna belyser i synnerhet att 
barn inte bör begränsas i sin rörelse eftersom det har hälsofrämjande effekter 
(Folkhälsomyndigheten, 2022).  

Barns möjligheter till fysisk aktivitet blir betydelsefullt främst för den motoriska 
utvecklingen men även för den kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020). Sambandet mellan den fysiska rörelseglädjen 
och barns kunnande tyder på att om barn får uppleva och utmanas i sina färdigheter bidrar 
det till en positiv känsla hos barnet. Känslan av att lyckas är en motivation till ett fortsatt 
utmanande och det kan skapa en ökad självkänsla hos barnet (Skolverket, 2022b). Aktiviteter 
med fysiska inslag ger stora hälsovinster bland annat i form av ett allmänt ökat välmående 
och minskad stress hos barn. Studier visar att för ett utvecklande av grovmotoriska förmågor 
krävs aktiv träning vilket förskolan kan bidra med genom medvetna planerade 
rörelseaktiviteter (Skolverket, 2022a). Motorisk utveckling och fysisk aktivitet är två 
områden som inte går att särskilja eftersom fysisk aktivitet stimulerar god motorik och vice 
versa. Det vill säga fysisk aktivitet är en förutsättning för att utveckla god motorik. Med det 
ovan presenterade blir det påtagligt att det ligger i samhällets och individens intresse att få 
möjligheter till fysisk aktivitet för att kunna utveckla sina grovmotoriska förmågor. Eftersom 
det påverkar barnen och samhället i stort utifrån ett lärande- och hälsoperspektiv (Skolverket, 
2022b).  

2.2. Förskoledidaktiskt sammanhang 
Majoriteten av Sveriges barn vistas dagligen i förskolan från tidig ålder vilket förstärker 
förskolans möjlighet att få en betydelsefull roll i relation till barns fysiska hälsa och 
välbefinnande. Att barn uppmuntras och ges möjligheten till att erfara och uppleva fysisk 
aktivitet i tidig ålder kan ge positiva följder senare i livet. Därmed får förskolan som 
verksamhet en unik möjlighet att inspirera barn till rörelseglädje som i längden kan leda till 
ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet. Vidare kan det bidra till en hälsosam livsstil 
(Skolverket, 2022a). 
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År 1998 tillträde den första läroplanen för förskolan i kraft och därefter genomfördes en 
större revidering år 2018 vilket är den läroplan som dagens förskolor förhåller sig till. Genom 
att studera de olika läroplanernas framskrivning av motorik och rörelse ses en tydlig 
förändring mellan ämnets position i de olika styrdokumenten. I revideringen 2018 tillskrevs 
det i läroplanen en enskild rubrik om barns hälsa och välbefinnande. Under rubriken betonas 
bland annat förskolans ansvar att motivera och utveckla barns allsidiga rörelseförmåga. För 
att på så sätt stimulera barnen till rörelseglädje som i längden ses kunna påverka deras hälsa 
och välbefinnande (Lpfö18, 2018). Arbetslagets riktlinjer och läroplanens specifika 
motoriska mål ses inte skilja sig markant mellan den första läroplanen 1998 och revideringen 
2018 (Lpfö18, 2018; lpfö98, 1998). Däremot som följd av den enskilda rubrikens tillträde 
där barns hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet i verksamheten framhävs, kan ämnets 
förtydligande roll i förskolan som organisation och samhället i sig uppmärksamgöras. En 
mindre revidering av läroplanen 1998 genomfördes år 2010 vilket senare nämns som lpfö98 
rev 10. Revideringen anses inte vara betydelsefull för den här studien på grund av att inga 
förändringar handlade om barns hälsa, välbefinnande och fysiska aktivitet.   

Positiva följder av fysisk aktivitet betonas alltmer i samhället samtidigt som den negativa 
trenden ökar där barn blir alltmer stillasittande. Mot den bakgrunden är det av intresse att i 
de självständiga arbetet att undersöka hur barns grovmotoriska utveckling stimuleras och tar 
plats i förskolans planerade undervisning. Avsikten med undersökningen är även att skapa 
förståelse om en skillnad kan ses mellan traditionella förskolor utan specifik pedagogisk 
inriktning respektive förskolor med inriktning av utomhuspedagogik. Slutligen är målet med 
undersökningen att finna en förståelse för om det skiljer sig i vilken mån grovmotoriska 
undervisningstillfällen planeras beroende på förskollärarnas utbildningsbakgrund och egna 
inställning till fysisk aktivitet.  
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3. Syfte 
Studien har som syfte att undersöka i vilken utsträckning barn stimuleras till planerad grov-
motorisk rörelse och fysisk aktivitet i förskolan. Syftet är även att undersöka om pedagogisk 
inriktning, förskollärares inställning samt utbildningsbakgrund påverkar mängden planerade 
rörelsetillfällen. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 

3.1 Forskningsfrågor  
I. Hur förekommande är planerade undervisningstillfällen där syftet är att stimulera 

barnens grundläggande motoriska färdigheter? 
II. I vilken omfattning tillämpar förskollärare planerade rörelseaktiviteter i traditionell 

respektive I Ur och Skur-förskola? 
III. I vilken utsträckning påverkar förskollärarnas utbildning planerade 

undervisningstillfällen med syfte att stimulera fysisk aktivitet? 
IV. Vilken betydelse får förskollärares egen inställning till fysisk aktivitet vid 

planerandet av rörelsestunder i förskolan?  
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4. Forskningsläge 
I denna del presenteras relevant forskning i förhållande till det valda ämnet. Definition av 
återkommande begrepp som blir av betydelse till studien är även något som presenteras 
nedan. Under studiens process användes Uppsala universitets bibliotekstjänst för att finna 
väsentliga studier i avseende till det aktuella forskningsläget. Sökord som användes vid 
sökandet i databasen var bland annat; förskollärare, undervisning, fysik aktivitet, motoriska 
färdigheter, profession, förskola, barn, motor skills, psysical activity, preschool teacher. 
Utöver universitetets söktjänst har Västmanlands biblioteket använts för att finna litteratur 
inom ämnet. Urvalet av litteraturen och de vetenskapliga artiklarna har granskats utifrån 
studerandet av författare, utgivare och disposition av text samt framskrivning av referenser.  

4.1 Fysisk aktivitet och motorik 
Kroppsrörelse där energiförbrukningen ökar och blir högre än vad den är i ett vilotillstånd 
kan definiera vad fysisk aktivitet är. Med andra ord är fysisk aktivitet när vi rör på oss på ett 
sådant sätt att pulsen och energiomsättningen ökar (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). 
Aktiviteter av varierande slag och i olika miljöer stimulerar till motoriska upplevelser och 
motorisk utveckling vilket gör det möjligt att koppla samman motorik med fysisk aktivitet. 
Motorik kan definieras som all typ av rörelse där det sker ett samspel mellan muskel och 
nerv. Barnets självuppfattning, motivation, fysiska miljö samt den sociala miljön är faktorer 
som påverkar motoriken och rörelsernas utförande (Osnes et al. 2012). Motorik kan även 
delas upp i fin- respektive grovmotorik. Finmotorik kräver precision i hög grad och 
aktiviteter som stimulerar finmotorik är bland annat att lägga pussel och lägga pärlplatta. 
Det innebär rörelser där mindre muskelgrupper används. Grovmotorik kräver däremot 
precision i mindre utsträckning och det är större muskelgrupper som används i rörelserna 
(Osnes et al. 2012). Det finns en del grundläggande motoriska rörelser som kräver 
grovmotorik och som bland annat stimulerar samarbetet mellan båda hjärnhalvorna, 
koordination mellan över- och underkropp, balans och muskelstyrka. Hoppa, rulla, åla, 
krypa, gå och springa är några av de grundläggande motoriska rörelserna som barn behöver 
få möjlighet att utveckla (Andréason & Bärgaskörd, 2016). I den här studien kommer det 
grovmotoriska området behandlas.   

4.1.1 Motorisk utveckling 
Ingegerd Ericsson (2018) menar att människan föds motoriskt outvecklad och behöver lära 
sig behärska motoriska rörelser vilket är en pågående process genom hela livet. 
Utvecklingsförloppet av motoriken beskrivs många gånger genom olika stadier som barn går 
igenom på ett någorlunda likartat sätt. Däremot saknar de ordinära stadiebeskrivningarna hur 
miljön kan påverka den motoriska utvecklingen och inlärningen. Vygotskij som har haft stort 
inflytande inom utvecklingspsykologin och pedagogiken betonar å andra sidan sambandet 
mellan inlärning och utveckling. Han menar vidare att förutsättningen för utveckling är 
inlärning och att undervisningen bör planeras med hänsyn till nästkommande motoriska 
utvecklingsstadiet än det som barnet befinner sig i. På så sätt blir det möjligt att barnet 
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eventuellt når en ytterligare färdighet utöver sin befintliga kunskap. Det kan ske med hjälp 
av en stödjande pedagog vilket främjar utvecklingen av utvecklingsstadierna. Däremot 
betonas vikten av att se till individens motoriska utvecklingsnivå för att utmana efter behov. 
Eftersom ett för stort utmanande kan bidra till en bristande självtillit och en känsla av 
misslyckande. Den sociala miljön i barnets omgivning anses också vara betydelsefull för 
utvecklingen eftersom de vuxna i den sociala miljön kan erbjuda barnen stöd och vägledning 
(Ericsson, 2018). Likväl som den sociala och kognitiva betydelsen av utvecklingen av 
motoriska färdigheter har miljön en stor påverkan. Miljön är dessutom möjlig att förändra 
och anpassa för att främja den motoriska utvecklingen. Det tydliggör förskolans viktiga roll 
i att aktivt utforma miljön och utmana barnen i vardagens olika situationer (Ericsson, 2018; 
Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). 

Wikland (2013) beskriver att de organiserade och planerade rörelseaktiviteterna ses vara 
i minoritet gentemot den fria aktiva leken som dominerar i förskolan. Dock kan den aktiva 
fria leken ändå innehålla fysiska inslag trots att det inte är något barnen tänker på vid val av 
lek. Lekens omedvetna fysiska stimulans är även något som Osnes et al. (2012) diskuterar 
när de påpekar att barn inte leker för att medvetet bli starkare, uthålligare och smidigare. 
Utan spänning och sinnliga upplevelser av kroppsliglek är det som fångar barnens 
engagemang och vilja till att aktivt leka. I och med lekens stora betydelse för barns lärande 
och utveckling behövs ett brett utrymme av olika typer av lekar, både fysiska och mer 
stillsamma. Barn har behov av att leka och vara fysiskt aktiva vilket förskolan behöver ta 
hänsyn till, både för lekandet i sig och för lekens möjligheter till utveckling (Grindberg & 
Langlo Jagtøien, 2000).  

 I barns vardag på förskolan förekommer den aktiva leken under stora delar av dagen. 
Pedagogers uppmuntran och tillåtande av att låta barnen få utöva den aktiva leken anmärks 
var betydande. Eftersom barns aktiva lek är viktig för barns utveckling både i förhållande 
till att utveckla sociala och motoriska färdigheter, förbättra fysiska egenskaper och 
möjligheten till upplevelse av att behärska utmaningar. Barn som upplever sig klara av 
utmaningar i leken kommer motiveras till att ta sig an nya utmaningar och på så sätt öka sin 
självkänsla och sin självtillit (Osnes et al. 2012). Den fria leken stimulerar därmed rörelse 
om pedagogerna och miljön är inbjudande och uppmuntrande till aktiv fri lek. Däremot 
menar Osnes et al. (2012) för att den fysiska och motoriska stimulansen ska bli optimal krävs 
planerade rörelsetillfällen och aktiv träning för att stödja barns motoriska utveckling. 
Inlärningen av färdigheterna sker inte av sig självt utan några yttre påverkansfaktorer. Barn 
behöver erfarenheter, aktiv träning, stimulerande miljö och stöd av den sociala omgivningen 
för att ett utvecklande av motoriska färdigheter ska kunna ske. 

4.1.2 Motoriska svårigheter 
Om ett barn inte behärskar motoriska rörelser på ett korrekt sätt trots aktiv stimulans kan det 
bero på motoriska svårigheter. Fumlighet och icke funktionella rörelsemönster hos barnet 
kan tyda på att det finns svårigheter med de motoriska färdigheterna. Alla rörelser vi gör 
under en dag visar på vilka motoriska färdigheter som krävs för att ta oss igenom vardagens 
alla rörelser. Rörelserna sker oftast på ett automatiserat sätt och om ett barn inte har utvecklat 
tillräckligt med motoriska färdigheter kan svårigheterna bli tydliga i vardagen (Osnes et al. 
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2012). Sigmundsson och Vorland Pedersen skriver fram att motoriska svårigheter inte blir 
bättre av sig självt och att det inte växer bort med tiden. Utan det krävs aktiv träning och 
utmaningar som stimulerar den motoriska utvecklingen (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 
2004). På liknande sätt beskriver Ericsson motoriska svårigheter och hon menar att bristerna 
hänger kvar under hela skoltiden om några åtgärder i form av stöd och stimulans inte ges 
(2018). 

Undersökningar som är gjorda i Sverige och Danmark pekar på att av alla barn är 10 - 
15% motoriskt osäkra vid skolstart (Ericsson, 2018). Svårigheterna kan förknippas med 
andra faktorer som påverkar barnet som dålig självkänsla, koncentrationssvårigheter och 
sociala svårigheter. Ett undvikande och mindre fysiskt beteende hos barnet kan vara ett 
tecken på svårigheter med motoriken. För att undvika att barnet hamnar i en ond cirkel krävs 
det stimulans av de motoriska färdigheterna. Stimulansen bidrar till att barnet utvecklas både 
psykiskt och fysiskt samt finner glädje och trygghet i att utmanas vidare (Sigmundsson & 
Vorland Pedersen, 2004).  

4.2 Pedagogiska verksamheter   
Nedan beskrivs två vanligt förekommande förskolor som kommer ligga till grund för en av 
undersökningens jämförande avsnitt i studien. Dessa är en traditionell förskoleverksamhet 
där ingen specifik inriktning skrivs fram och en förskoleverksamhet där utomhuspedagogik 
dominerar.  

4.2.1 Traditionell förskola - utan specifik inriktning  
I Sverige idag finns ett flertal olika pedagogiska inriktningar i förskolorna. Antingen kan 
förskolan ha en specifik uttalad inriktning eller alternativ vara inspirerad från en inriktning. 
Beroende på förskolans inriktning ses skillnader i hur den dagliga verksamheten utformas. 
Deras grundläggande värden och deras syn på hur barn lär sig kan även skiljas åt. Trots det 
måste alla förskolor oavsett inriktning arbeta gentemot skollagen och läroplanen för 
förskola. Tilläggas ska däremot att en uttalad inspiration eller specifik inriktning inte 
behöver finnas utan en förskola kan även endast arbeta utifrån skollagen och läroplanen. Där 
verksamheten erbjuder omsorg, lek och lärande skilt från påverkan av en specifik pedagogik 
(Lindgren, 2020; Skolverket, 2022c). 

4.2.2 I Ur och Skur - utomhuspedagogisk inriktning 
Pedagogiken som ses i dagens I Ur och Skur-verksamheter bygger på ett upplevelsebaserat 
lärande där barnen ska ges möjligheter och förutsättningar att utvecklas genom lek, rörelse 
och ett undersökande med hjälp av naturen. Att låta barnen uppleva aktiva lärprocesser i 
naturen där ett större rörelseutrymme blir möjligt är inom pedagogiken gynnsamt för barnens 
lärande eftersom barn lär med hela kroppen. Samt att det stimulerar barnens möjlighet till 
fysisk och motorisk utveckling (Änggård, 2014; Friluftsfrämjandet u.å.). Den övervägande 
utomhusverksamheten ses även bidra med att barnens kroppar tränas eftersom 
utomhusmiljön oreflekterat inbjuder till olika kategorier av rörelse. Utomhusmiljöns 
variation erbjuder även utmaningar på olika nivåer vilket bidrar till att barnen själva kan 
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välja sin utmaning. Vilket i sin tur kan bidra till positiva kroppsuppfattningar hos barnen och 
en känsla av att själv kunna kontrollera sin kropp (Änggård, 2014).  

Det dokument som verksamheten vilar mot är främst Friluftsfrämjandets grundbok och 
läroplanen för förskola 2018. Specifikt för verksamheten är däremot att det finns 
metodböcker som hjälper pedagogerna i verksamheten att integrera I Ur och Skur-
pedagogiken med läroplanen för att sträva mot förskolans mål. Metodböckerna ger exempel 
på hur rörelseaktiviteter kan organiseras och där med kan pedagogerna få stöd i sitt 
planerande av dessa tillfällen (Änggård, 2014). Vilket skiljer sig mot traditionella 
verksamheter där metodböcker med exempel på färdigplanerade aktiviteter inte är 
förekommande.  

4.3 Miljöns påverkan på rörelse  
I en studie genomförd av Ingunn Fjørtoft har det undersökts hur naturmiljöer respektive 
förskolgårdar påverkar hur barns motoriska förmågor och fysiska utmaningar stimuleras. 
Under studiens gång genomfördes regelbundna tester på deltagarna för att få syn på hur deras 
motoriska färdigheter förändrades under studiens förlopp beroende på i vilken miljö barnen 
hade tillgång till (Fjørtoft, 2001). Resultatet som framkom av studien tyder på att barnen 
som använde skogen som lekplats visade sig ha en markant förbättring i sin motorik till 
skillnad från barnen som vistades på den traditionella förskolegården. Det indikerar på 
skogens och naturmiljöers inverkan på barns allsidiga rörelseförmåga och effekten av vad 
en god motorik för med sig. Skogens naturliga förändring sågs även vara gynnsam för att 
stimulera och utmana barnens motoriska utveckling under alla årstider (Fjørtoft, 2011). 
Däremot kan även traditionella förskolegårdar förbättra och stimulera barns motoriska 
färdigheter om utrustningen ses över och är mångsidig, kreativ och uppmuntrande. Då 
studier om förskolors utformande av utomhusmiljöer har visat sig vara betydande för hur 
barnen uppmuntras till att vara fysiskt aktiva. En utomhusmiljö som består av öppna ytor, 
träd och material som inte har ett förutbestämt syfte får barnen att öka känslan av att våga 
utmana sig själv motoriskt och till en mer aktiv och utmanande lek vilket gynnar barnens 
motoriska utveckling (Fjørtoft, 2011; Carr & Luken, 2014).  

Wikland betonar i sin artikel att utomhustiden är en central faktor för barns möjlighet till 
fysisk aktivitet. Förskolan skrivs fram som en inflytelserik arena för att främja barns 
aktivitetsvanor bland annat har utformning och uppmuntrande miljöer inverkan på barns val 
av aktivitet (2013). Forskning visar på att utomhusmiljöer där förskolegården består av 
nivåskillnader, stenar och buskar anses vara mer gynnsamma och stimulerande för barns 
fysiska aktivitet. Till skillnad mot förskolegårdar som saknar sådan utformning. Att ha nära 
tillgång till skog eller naturmark ses även vara gynnsamt för barns uppmuntran till rörelse 
(Wikland, 2013).  

I relation till inomhusmiljö och fysisk aktivitet ses förskolans möjlighet till att erbjuda 
stora lekytor vara det som påverkar den fysiska aktiviteten mest. Även tillgången till leksaker 
som stimulerar både i inomhusmiljö och utomhusmiljö anses vara en betydande faktor i 
vilken grad barn uppmuntras till att vara fysiskt aktiva. Bland annat ses bollar och 
trehjulingar vara leksaker som stimulerar till rörelse (Wikland, 2013). Slutligen presenterar 
Wikland olika faktorer och områden i förskolan som tycks påverka effekten av barns 
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aktivitetsnivå. Några av dessa faktorer är antalet tillfällen barnen ges till planerad fysisk 
aktivitet, möjligheten till utomhusmiljö respektive inomhusmiljö, personalens beteenden och 
utbildning samt antalet tillfällen som barnen erbjuds gemensamma organiserade 
rörelsetillfällen (Wikland, 2013). Utomhusvistelsen har återkommande framhållits vara 
betydande för barns fysiska utveckling men för att utomhusvistelsen ska kunna bli gynnsam 
är tillgången till pedagoger viktigt att framlägga. Vid vistelse av övrig naturmark och skog 
krävs ett visst antal pedagoger för att tillfället praktiskt ska kunna genomföras så att barn får 
den vuxenuppmärksamhet och stöd som behövs (Wikland, 2013). 

4.4 Pedagogers inställning 
Flera studier visar på att pedagogers inställning och beteende påverkar barns engagemang 
och entusiasm för fysisk aktivitet (Wikland, 2013; Brown et al. 2009). Wikland (2013) 
beskriver att en faktor som påverkar barn till att finna rörelseglädje är att pedagogen är 
uppmuntrande vid fysisk aktivitet. Vilket är något som även Ericsson (2018) beskriver 
genom att tydliggöra hur pedagogers engagemang och aktiva deltagande i aktiviteter kan 
bidra till rörelseglädje. Genom att uppmuntra, initiera och utveckla olika aktiviteter.  Brown 
et al. (2009) påpekar att pedagoger under längre tid har setts lägga mer fokus på språkliga 
och kognitiva färdigheter än barns motoriska och fysiska välbefinnande. För att barns fysiska 
välbefinnande och motoriska utveckling ska få en större plats och uppmuntras mer krävs det 
att pedagogerna engagerar sig och förändrar sin inställning. Utan pedagogers egen entusiasm 
och initiativtagande till regelbunden rörelse kommer barns rörelseglädje inte infinna sig 
naturligt eftersom stimulans är nödvändigt (Brown et al. 2009). 

Sevimli-Celik och Johnson (2013) presenterar en studie som likartad de föregående 
klargör betydelsen av pedagogernas egen inställning till fysisk aktivitet. Pedagoger med en 
negativ inställning till fysisk aktivitet är mer benägna att hämma barns motoriska utveckling. 
På grund av ett saknande av engagemang och ett icke aktivt deltagande i barnens fysiska 
aktiviteter. Om pedagogerna i stället har en positiv inställning och god attityd till fysisk 
aktivitet bidrar det till att barnen inspireras och får ett större engagemang. Vilket skapar 
möjligheten till att utveckla grovmotoriska färdigheter. Trots att pedagogerna som deltog i 
studien uttryckte positiva fördelar med fysisk aktivitet, tydliggjordes samtidigt vilka hinder 
som upplevdes med att vara fysisk aktiv med barnen. Som tidigare nämnts anses den 
personliga inställningen vara ett hinder men även synen på vad pedagogerna ansåg vara bra 
eller dåligt väder.  Slutligen ansågs upplevelsen av att det blir stökigt av fysiska aktiviteter 
begränsa möjligheten till fysiska aktiviteter (Sevimli-Celik och Johnson, 2013).  

Faktorer som egna kunskaper om ämnet, färdigheter i att utföra och delta i fysiska 
aktiviteter är tillsammans med motivation nödvändiga för att införliva rörelse i 
verksamheten. Studien påpekar den stora betydelsen av pedagogernas inflytande i 
undervisningen inom rörelse och fysisk aktivitet. Resultatet understryker effekten av 
pedagogernas positiva inställning, tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet samt tillgång till 
fortbildning. Pedagogerna som har tidigare erfarenheter och deltagit i fortbildning utryckte 
en högre grad av självförtroende och en gynnsam attityd i jämförelse med andra pedagoger 
som saknade erfarenheter (Sevimli-Celik och Johnson, 2013). Sammanfattningsvis 
synliggör studien vad skillnader i pedagogernas olika synsätt får för effekt på barns 
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deltagande i fysiska aktiviteter och i vilken grad det hämmar respektive stödjer den 
motoriska utvecklingen (Sevimli-Celik och Johnson, 2013).   

I relation till engagemang ses även pedagogers ålder kunna påverka entusiasmen i 
bedrivandet av undervisning. Studier påvisar att pedagogers åldrande kan bidra till att 
intresset av att undervisa inom olika områden minskar. På grund av att pedagogerna kan 
känna en enformighet och ett minskat engagemang i och med att dem arbetat under många 
år. Det ökade kravet på administration kan också vara en bidragande faktor till att 
entusiasmen och den positiva inställningen för att bedriva undervisning minskar. Nämnvärt 
är däremot att arbetserfarenhet för med sig ett utvecklande av strategier och lärdomar som 
kan bidra till ett ökande av kunskaper och förmågor att kunna tillvarata barnens potentialer. 
Erfarenheterna som byggs upp under åren gör att pedagogerna blir medvetna om hur de ska 
stödja och utmana barnen på ett sätt som gynnar barnens entusiasm och intresse. Men för att 
barnens entusiasm ska infinna sig behövs det att pedagogen själv har en positiv inställning 
som kan föras över till barnen (Rajesh Shah & Subdoh Udgaonkar, 2018; Bodhe & Jankar, 
2015).  

Slutligen ses även pedagogers utbildningsbakgrund och omedvetna beteende påverka 
barns fysiska aktivitet och rörelseglädje. Bland annat visar studier på att pedagoger som är 
mindre aktiva utomhus och inte själva engagerar sig i barns aktiviteter påverkar att barn blir 
mer stillasittande (Wikland, 2013). Forskning visar även att pedagogers 
utbildningsbakgrund påverkar barns aktivitetsnivå då pedagoger med mer utbildning 
stimulerar barns fysiska aktivitet i högre grad på förskolegården. Vilket resulterar i att barn 
som är inskrivna på förskolor där pedagoger med mindre utbildning arbetar ses ha mer 
stillasittande tid än barn som spenderade tid på förskolor med mer utbildad personal (Trost 
et al. 2010).   
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5. Teori 
I följande avsnitt kommer de teoretiska referensramarna som studien vilar på att presenteras. 
Det är viktigt att ha i åtanke att ingen teori är fullständigt sann utan att göra ett teoretiskt 
ställningstagande hjälper oss att få syn på saker utifrån ett av många perspektiv 
(Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). Den teoretiska utgångspunkten kommer i första 
hand vara det sociokulturella perspektivet där betoning på begreppen mediering, proximala 
utvecklingszonen, scaffolding och appropriering kommer finnas. Utöver det sociokulturella 
perspektivet kommer studien även bestå av inslag från epigenetiska teorier. Med ett specifikt 
fokus på den probabilistiska teorin även nämnt som det ekologiska perspektivet där ett 
centralt begrepp är discovery learning. Slutligen kommer studien även vila på utbildningens 
normativa ansats.    

5.1 Sociokulturella perspektivet  
Vygotskij är grundaren till den sociokulturella traditionen som baseras på hur utveckling och 
lärande sker utifrån ett samspel mellan sociala, biologiska, historiska och kulturella aspekter. 
Människan är en social, biologisk, historisk och kulturell individ enligt Vygotskij och 
därmed blir det betydelsefullt att förstå hur alla aspekter samspelar och påverkar. Fokuserar 
man endast på det sociala går vi miste om de biologiska och kulturella faktorernas påverkan 
på människans utveckling och lärande (Säljö, 2015). Han menar att människan lär genom 
social interaktion och att alla har olika förkunskaper och erfarenheter. Vidare menar 
Vygotskij att genom kommunikation och ett utbyte av erfarenheter kan ett lärande ske (Säljö, 
2017; Vygotsky, 1978). 

Studien kommer att vila mot några centrala begrepp som inryms inom det sociokulturella 
perspektivet.  Ett av begreppen är mediering som innebär att människan skapar förståelse 
och handlar i sin omvärld med hjälp av kulturella redskap. Det finns språkliga redskap som 
symboler och teckensystem och det finns materiella redskap som artefakter som fungerar 
som medierande redskap i förståelsen av sin omvärld. Det är en ständigt pågående process 
där människan har inflytande på omgivningen samtidigt som omgivningen har inflytande på 
människan i dess lärande (Säljö, 2017; Vygotsky, 1978). Scaffolding och proximala 
utvecklingszonen är två andra begrepp som undersökningens teoretiska bakgrund tar stöd i. 
Synen på lärandet som en process som ständigt pågående kan associeras med den proximala 
utvecklingszonen på så sätt att nya färdigheter hela tiden är inom räckhåll. När ett barn tar 
till sig en kunskap finns det även nya närliggande kunskaper att ta till sig (Säljö, 2017; 
Vygotsky, 1978). Vygotskij anser att när ett barn befinner sig i utvecklingszonen är hen extra 
mottaglig för nya kunskaper och färdigheter. Det blir då möjligt att vägleda barnet genom 
stöd av en mer kompetent kamrat eller pedagog till ytterligare färdigheter. Den stöttningen 
är vad som benämns scaffolding och innebär att barnet får vägledning genom 
lärandeprocessen och med tiden avskalas stödet. Det vill säga tids nog behärskar barnet 
uppgiften på egen hand (Säljö, 2017; Vygotsky, 1978). 

Ytterligare ett begrepp som kommer användas i studien är appropriering vilket Säljö 
beskriver utifrån sin tolkning av Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Begreppet innebär 
att lärande är något som sker när ett barn tar till sig kunskaper från andra individer och från 
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sin omgivning och gör om till sina egna kunskaper. I mötet med kulturella redskap och 
genom socialisation med andra tar barn till sig språkliga uttryck och handlingssätt. Så 
småningom blir det möjligt att använda uttrycken och handlingarna på relevanta, spontana 
och på sitt eget sätt (Säljö, 2015). 

5.2 Epigenetiska teorier 
Synen på barns motoriska utveckling och lärande har genom tiden förändrats. Den allra 
första teorin om barns motoriska utveckling var den preformationistiska teorin. Inom teorin 
fanns synsättet att människan redan var färdigutvecklad från fosterstadiet. Det vill säga att 
det krävdes endast att människan skulle växa klart för att bli motoriskt fullt utvecklad. Denna 
teori ersattes med tiden av epigenetiska teorier vilka kan delas in i två olika inriktningar vid 
namn predeterministiska och probabilistiska teorin (Langlo Jagtøien et al. 2002; 
Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). I följande studie kommer främst den 
probabilistiska även kallad det ekologiska perspektivet ligga till grund för förståelse för det 
undersökta.  

5.2.1 Predeterministiska - Kognitiva perspektivet 
Den predeterministiska teorin även nämnd som det kognitiva perspektivet beskriver barns 
motoriska utveckling på så sätt att barns mognad påverkar hur barnet utvecklas motoriskt. 
Teorin menar på att i takt med att barns nervsystem och hjärna mognar kommer barnet mer 
och mer kunna kontrollera sin kropp och därmed bli motoriskt utvecklad. Eftersom ett desto 
mer utvecklat nervsystem leder till att systemet klarar av att lagra mer information om olika 
rörelsemönster vilket leder till motorisk kontroll. Likt Jean Piagets stadieteori ses barns 
motoriska utveckling kunna beskrivas och urskiljas genom stegvis förändring i takt med att 
barnet mognar och växer. Varje stadie går i hand med det föregående stadiet eftersom stegen 
ligger till grund och är beroende av varandra (Langlo Jagtøien et al. 2002; Ericsson, 2018).    

5.2.2 Probabilistiska - Ekologiska perspektivet  
Fram till år 1970-dominerade mognadsteorier i anknytning till barns motoriska utveckling 
och lärande för att sedan övergå till teorier där motorisk utveckling och lärande sågs ske i 
förhållande till miljö (Langlo Jagtøien et al. 2002). Ny forskning kring barns motoriska 
utveckling ledde fram till att den probabilistiska teorin började dominera (även benämnd 
som det ekologiska perspektivet). Förespråkare för det ekologiska perspektivet ifrågasatte 
det kognitiva perspektivets tidigare forskning av barns motoriska utveckling eftersom det 
påstods sakna en trovärdighet. Bland annat ifrågasattes beskrivningarna inom det kognitiva 
perspektivet som menade att den motoriska utvecklingen skedde i sammanhängande stadier. 
Förespråkare för den senare teorin menade alltså att motorisk utveckling inte enbart växte 
fram i och med barns mognad. Utan i stället ansågs det motoriska lärandet och utvecklingen 
vara påverkad av både barnets mognad, miljö och omgivningens sociala stimulans och 
övning. Det vill säga interaktionen mellan miljö och kropp blir betydelsefull för barns 
utveckling eftersom det barnet erfar i sin omgivning ses inom det ekologiska perspektivet 
påverka följden av utvecklingen (Langlo Jagtøien et al. 2002; Ericsson, 2018). 
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Inom det ekologiska perspektivet benämns begreppet discovery learning som centralt. 
Begreppet syftar till att beskriva hur barn hittar sina egna rörelsemönster som passar de 
själva som individer. Vilket sker genom att barnen får möjlighet att pröva, upptäcka och 
utforska med sin egen kropp i olika miljöer och sociala sammanhang. På så sätt finner barnen 
en trygghet i sina egna rörelser som leder till ett utvecklande av deras egen motorik (Langlo 
Jagtøien et al. 2002).  

5.3 Normativ utbildning  
Utbildning är i grunden ett normativt projekt där utbildningen syftar till att barn och elever 
ska utveckla vissa kunskaper, värden och färdigheter. För att en utbildning ska bli till behövs 
olika resurser och en av dessa resurser är läroplanen som beskriver de kunskaper, innehåll 
och krav som samhället tänker att de olika utbildningsformerna ska bidra till. För att 
läroplanens innehåll, krav och kunskaper ska bli verkliga och leda till utbildning krävs 
ytterligare en resurs vilket är undervisning. I relation till undervisning blir utbildningens 
normativa projekt mer tydligt. För även om läroplanen syftar till att uppnå föreskrivna och 
förbestämda mål respektive värden lämnas det ändå utrymme till olika tolkningar. Hur 
undervisningen ska gå till är även något som inte är framskrivet.  Lärarna får som uppgift att 
tolka ett kunskapsinnehåll och omvandla innehållet med hjälp av egna tolkningar och 
elevernas respons till sin undervisning (Wahlström, 2016).  

Undervisningen blir som en läroplansprocess där läraren skapar sin version och tolkning 
av läroplanen. Där sitt sätt att förhålla sig och förmedla ett kunskapsinnehåll kan påverka 
elevernas möte av kunskapen tillsammans. Genom förskolans aktiviteter görs läroplanen 
synlig både för barn och den allmänna opinionen vilket möjliggör ett synliggörande av hur 
förskolan och skolan har lyckats med sin utbildning och samhällsuppdrag. Skolarenornas 
genomförda kunskapsinnehåll utifrån läroplansinnehållet får inte skiljas för stort från den 
föreslagna läroplanen på samhällsarenan. Eftersom för stor skillnad leder till krav på 
reformer och förändringar i både förskola och skola (Wahlström, 2016).   
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6. Metod 
I nedanstående avsnitt kommer studiens tillväggansångsätt presenteras och en beskrivning 
av hur materialet bearbetats förklaras. Metoden presenteras mer ingående genom 
underrubriker som beskriver metod för datainsamling, urval, databearbetning och 
analysmetod, enkätens konstruktion, reliabilitet och validitet, generaliserbarhet och etiska 
ställningstaganden.   

6.1 Metod för datainsamling 
Syftet med undersökningen var att söka svar på i vilken utsträckning barn i förskolan 
stimuleras till planerad fysisk aktivitet. Av den anledningen valdes en kvantitativ enkätstudie 
för att genomföra undersökningen. Enkätstudien är lämplig för undersökningen på grund av 
att den är mer generell och det blir möjligt att göra jämförelser av insamlade data utan att ta 
hänsyn till kontext och enskilda deltagare (Christoffersen & Johannessen, 2012).  

Frågeformuläret utformades som en webbenkät med avseende att nå ut till ett bredare 
område och därmed nå en större population av förskollärare. Det skapade möjligheten att 
publicera frågeformuläret på olika forum där förskollärare vistas. Wenemark (2017) 
beskriver att genom att ha enkäten digitalt förenklar det även möjligheten till att delge 
enkäten via e-post. Webbenkäten publicerades på Facebook i ett forum för pedagoger i 
förskolan samt att länken till webbenkäten kommunicerades ut via e-post till tidigare VFU-
handledare och förskollärare i vår egen närhet. Föreställning kring en utmaning att nå ut till 
tillräckligt många förskollärare inom I Ur och Skur-verksamheter fanns. Därför 
kommunicerades länken till webbenkäten aktivt ut via e-post till verksamheter inom den 
inriktningen.   

  6.2 Urval  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes ett bekvämlighetsurval. 
Urvalet innebar att deltagare inte frågades systematiskt utan en stor fråga gick ut till tänkbara 
deltagare. Detta gör det svårt att få kunskap om vilka som valde att svara och vilka som valde 
att inte svara. Den specifika urvalsgruppen som söktes var legitimerade förskollärare. 
Anledningen till valet av legitimerade förskollärare tar sin utgångspunkt i undersökningens 
syfte. Det vill säga att söka svar på hur förskollärares attityder och utbildning påverkar 
förekomsten av planerade rörelsetillfällen i verksamheten. Vidare stöds valet av 
respondenter till urvalsgruppen i läroplanen för förskolan. Där det skrivs fram att det är 
förskollärarens yttersta ansvar att planera för att undervisningstillfällen med ett uttalat syfte 
bedrivs (Lpfö18, 2018). 

Genom bekvämlighetsurvalet möjliggjorde det för att nå ut till många förskollärare runt 
om i hela Sverige. Däremot behövs det finnas i åtanke att när ett bekvämlighetsurval gjorts 
och enkäten besvarats av många pedagoger kan de ändå bli svårt att dra slutsatser om hela 
populationen. Fördelen med bekvämlighetsurvalet var däremot att andelen svar ökade från 
förskollärare runt om i Sverige. Nämnvärt är däremot att om urvalet hade varit baserat på 
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endast en kommun hade det möjliggjort att kommunens kontextuella förutsättningar hade 
kunnat diskuterats gentemot de svar enkäten bidrog till.    

6.3 Databearbetning och analysmetod  
Databearbetningen och analysen gjordes genom programmet ”Google Forms” vilket var 
samma program som användes vid konstruktion av enkäten. Den insamlade empirin från 
enkäten sammanställdes automatiskt i programmet. Därefter användes den sammanställda 
empirin för att skapa cirkel- och stapeldiagram där procent och antal presenterades för att 
synliggöra resultatet. En del av enkätens insamlade empiri bearbetades och analyserades 
med hjälp av programmet Excel då de underlättade arbetet av frågorna med 
flersvarsalternativ. I Excel framställdes återigen stapeldiagram av empirin där antal 
presenterades för att synliggöra resultatet.  Valet att presentera resultatet i både cirkel- och 
stapeldiagram grundar sig i att vi författare ansåg att resultatet får en mer rättvis bild när 
diagrammen anpassas till frågan som presenteras. Vid bearbetning av resultat framställdes 
respektive fråga i olika diagram för att sedan välja ut de diagram som synliggjorde resultatet 
mest rättvist. De enkätfrågor som utgick från en likertskala valdes till exempel att presenteras 
med hjälp av stapeldiagram eftersom vi författare ansåg att diagrammet möjliggjorde den 
mest rättvisa bilden av respondenternas svar.  

Utöver cirkel- och stapeldiagram genomfördes ett korrelationstest i statistikprogrammet 
R för att få syn på möjliga samband mellan olika frågor relaterade till inställning. Det 
enkätfrågor som analyserades i relation till varandra var frågorna sex, sju, tolv och fjorton. 
Dessa frågor analyserades även i relation till fråga åtta (se Bilaga 2 och 3).  

6.4 Enkätens konstruktion 
Konstruktionen av enkäten har krävt ett noggrant förarbete där olika val har övervägts emot 
varandra. Bland annat är valet av frågor något som diskuterats under processens gång. 
Enkätfrågorna utformades till att vara självinstruerande vilket innebär att frågorna kan stå 
för sig själva och besvaras utan diskussion med oss författare. Eftersom en enkät är en form 
av envägskommunikation är det betydelsefullt att se på enkäten utifrån respondenternas 
perspektiv. Enkäten behövde vara konkret och lättförståelig därför genomfördes en förstudie 
för att säkerställa om enkätfrågornas konstruktion var tillräckligt konkreta och om de gav 
svar till det vi valt att undersöka (Christoffersen & Johannessen, 2012; Åberg-Bengtsson & 
Pramling, 2020). Förstudien genomfördes på fem förskollärarstudenter och två verksamma 
förskollärare som bidrog med respons på utvecklingsområden på frågeformuläret.  

Enkäten utformades av fyra bakgrundsfrågor och därefter tio undersökningsfrågor 
relaterade till studiens frågeställningar (se Bilaga 2). I avseende till studien utformades 
enkäten i majoritet av förkodade svarsalternativ, endast en fråga gav möjlighet till ett öppet 
svar. Anledningen till att ha en övervägande del förkodade svarsalternativ är att det 
underlättar både för respondenterna att delge sina svar och för det efterkommande 
analysarbetet. En del av enkätens frågor utformades utifrån en femskalig nivå då 
Christoffersen och Johannesen (2012) beskriver att det förenklar och gör den statistiska 
analysen mer heltäckande än vid en skala med färre värden. För att få högre svarsprocent 
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begränsades antalet frågor eftersom allt för många frågor riskerar att leda till att 
respondenterna inte tar sig tid att besvara enkäten. Begränsandet av mängden frågor gör även 
det senare analysarbetet mer överskådligt och hanterbart (Christoffersen & Johannessen, 
2012).  

6.4.1 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet  
Som ovan presenterats genomfördes en förstudie av webbenkäten där fem 
förskollärarstudenter och två verksamma förskollärare deltog. Förstudien bidrog till en 
konkretisering av webbenkätens frågor och om svaren motsvarar studiens syfte och det som 
valts att undersökas. Åberg-Bengtsson och Pramling (2020) redogör för att öka validiteten i 
en studie bör enkätfrågorna formuleras noggrant för att besvara området som valts att 
undersökas. En aspekt som skulle kunna påverka studiens validitet negativt är det faktum att 
det inte är möjligt att säkerställa respondenternas uttalade yrkesprofession. Om respondenter 
utnämnt sig för att vara förskollärare utan att vara det kan det påverka validiteten av studiens 
resultat negativt. I enkäten formulerades fler frågor med gemensamt innehåll som svarar 
inom samma område för att få svar på studiens forskningsfrågor. Författarna Åberg-
Bengtsson och Pramling (2020) skriver även att genom ett utformande av frågorna på det 
här sättet kan möjliggöra att studiens reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet stärkas. 
Wenemark (2017) beskriver att för en studies reliabilitet ska kunna stärkas ytterligare bör 
studien genomföras flera gånger för att få syn på om undersökningens utfall blir detsamma 
som tidigare. På grund av tidsbegränsning fanns inte möjligheten att genomföra den här 
undersökningen flera gånger vilket kan påverka att det inte möjliggör för ett uttalande om 
studiens reliabilitet.  

För att studiens framkomna resultat inte ska kunna påstås vara slumpmässigt krävs en 
viss mängd svar för att en generalisering ska kunna göras. Det vill säga ett uttalande om att 
resultatet går att överföra på hela populationen förskollärare inte endast de som deltagit i 
studien. I den här studien kan det bli problematiskt att uttrycka sig om resultatet gäller för 
alla förskollärare i hela landet. Även om antalet deltagande respondenter är 283 blir det en 
svårighet att se förbi det bortfall studien möjligen har. Åberg-Bengtsson och Pramling (2020) 
tydliggör att det stora antalet respondenter som valt att delta i undersökningen inte kan 
kompensera för de respondenter som inte valt att svara. På så sätt kan det med stor 
sannolikhet alltid finnas ett bortfall. För att försöka minimera bortfallet i följande studie har 
alla enkätfrågor förutom en valts att utformas som obligatoriska. Vilket betyder att 
respondenterna som deltog i undersökningen inte kunde välja att hoppa över majoriteten av 
frågorna.  

6.4.2 Etiska ställningstaganden  
Enkäten utformades på så vis att inga personuppgifter behövde anges och deltagarna 
informerades om att samtliga svar var anonyma. Det insamlade materialet kommer endast 
användas för den aktuella studien och anonymiteten innebär att de svar som delges inte kan 
identifieras med någon av respondenterna (Christoffersen & Johannessen, 2012). Eftersom 
en förfrågan om att delta inte skickades ut personligen blev enkäten frivillig att medverka i. 
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Förskollärare som kände sig manade att delta gjorde det medan förskollärare som inte kände 
för att medverka kunde undvika det.  

6.5 Studiens ansvarsfördelning  
Uppsatsen är författad av Kajsa-Lina Hermansson och Ida Eriksson. De första delarna i 
studien har författats gemensamt. Därefter har resultat och analys presenterats genom två 
delstudier. Kajsa-Lina har författat delstudie ett som omfattar resultat och analysarbete för 
forskningsfrågorna ett och två. Vilka syftar till hur förkommande planerade rörelseaktiviteter 
är i förskolan samt i vilken utsträckning förekomsten av rörelseaktiviteter skiljer sig mellan 
I Ur och Skur- respektive traditionella verksamheter. Medan Ida har författat delstudie två 
som behandlar resultat och analysarbete för forskningsfrågorna tre och fyra. Frågorna svarar 
till hur förskollärares utbildning och inställning påverkar planerandet av rörelseaktiviteter i 
förskolan. Slutligen avslutas studien med en gemensam skriven diskussion och konklusion.  
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7. Resultat  
I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Till en början kommer en 
övergripande beskrivning av enkätens respondenter göras i relation till pedagogisk 
inriktning, examensår, ålder och angiven anställningsgrad. Därefter kommer resultatet 
presenteras utifrån två delstudier där delstudie ett kommer behandla forskningsfrågorna ett 
och två. Forskningsfrågorna berör hur förekommande planerade undervisningstillfällen är 
som stimulerar barns grovmotoriska färdigheter och om det synliggörs någon skillnad mellan 
hur olika pedagogiska inriktningar planerar för fysisk aktivitet. Därefter kommer delstudie 
två att presenteras vilket beskriver det framkomna resultatet till forskningsfrågorna tre och 
fyra. Dessa frågor berör hur förskollärares utbildning samt inställning påverkar planerade 
undervisningstillfällen med syfte att stimulera fysisk aktivitet. Resultatet kommer 
presenteras i form av cirkel- och stapeldiagram med efterkomna beskrivningar.  

 
 
 

 
 

Enkätens resultat visar att totalt 283 deltagande respondenter uppgav sig vara 
förskollärare. Det är inte möjligt att säkerställa att dessa 283 respondenter är förskollärare 
som under metodavsnittet beskrivits men studiens resultat kommer utgå från att de har denna 
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yrkesprofession. Förskollärarna som angav att de arbetade inom traditionella verksamheter 
utan någon specifik pedagogisk inriktning var 185. Det var 50 av förskollärarna som angav 
att de arbetade inom I Ur och Skur-verksamheter med utomhuspedagogik och 48 
förskollärare svarade att de arbetade inom verksamheter med annan pedagogisk inriktning. 

17% av respondenterna angav att de tillhörde den yngsta ålderskategorin som var 20 – 30 
år. 32,2% av respondenterna angav ålderskategorin 31 – 40 år medan 26,1% angav kategorin 
över vilken är åldern 41 – 50 år. Inom ålderskategorin 51 – 60 år var det 20,5% av 
respondenterna som angav det alternativet. 4,2% svarade att de tillhörde den äldsta 
ålderskategorin som var 61 år eller äldre.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan presenteras respondenternas examensår och angivna anställningsgrader. Av 283 

deltagande förskollärare var det 25 personer som tog sin förskollärarexamen år 1990 eller 
tidigare. 42 personer angav att de tog examen mellan år 1991 – 2000 respektive 60 personer 
svarade att de tog examen år 2001 – 2010. Det mest förekommande examensåret bland 
respondenterna (94 personer) var år 2011 – 2020, vidare angav 62 respondenter att de tog 
sin förskollärarexamen år 2021 eller senare. I frågan om anställningsgrad var det hela 92,9% 
av respondenterna som angav att de arbetar 80 – 100% där av majoriteten av alla 
förskollärare som deltog. Respondenterna som svarade att de arbetar 50 – 75% motsvarar 
6,0% och de som arbetar 20 – 45% motsvarar 0,7%. 
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7.1 Delstudie 1 - Resultat 
I delstudie ett kommer resultatet för forskningsfrågorna: Hur förekommande är planerade 
undervisningstillfällen där syftet är att stimulera barnens grundläggande motoriska 
färdigheter? och I vilken omfattning tillämpar förskollärare planerade rörelseaktiviteter i 
traditionell respektive I Ur och Skur-förskola? att presenteras. 

7.1.1 Hur förekommande är planerade undervisningstillfällen 
I figur 1 blir det synligt att hälften av de deltagande respondenterna (142 förskollärare, 
50,2%) leder egenplanerade rörelsetillfällen med syftet att stimulera barns grovmotoriska 
färdigheter 1 – 2 gånger i veckan. 93 respondenter leder egenplanerade rörelseaktiviteter 3 
– 4 gånger i veckan vilket motsvarar 32,9%. Mängden respondenter som svarade 5 gånger i 
veckan var 31 förskollärare (11%) medan minoriteten av alla respondenter visade sig inte 
leda egenplanerade rörelseaktiviteter (17 förskollärare, 6%).  
 

 
 

Nedan i figur 2 går det att urskilja att 165 respondenter (58,3%) leder färdigplanerade 
(miniröris, Bamsegympa etc.) rörelseaktiviteter 1 – 2 gånger i veckan vilket är de flesta av 
alla respondenter. 41 respondenter visar sig leda färdigplanerade rörelseaktiviteter 3 – 4 
gånger i veckan. Resultatet i figur 2 visar att förskollärare leder färdigplanerade aktiviteter 
3 – 4 gånger i veckan vilket är hälften så många gånger gentemot vad förskollärare som leder 
egenplanerade aktiviteter 3 – 4 gånger i veckan gör (figur 1). I figur 2 synliggörs även att 13 
respondenter (4,6%) leder färdigplanerade aktiviteter hela 5 gånger i veckan. Respondenter 
som angett att de inte leder färdigplanerade rörelseaktiviteter i förskolan motsvarar 22,6% 
(64 förskollärare) av alla deltagande respondenter.  
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7.1.2 I vilken omfattning tillämpas planerade rörelseaktiviteter i traditionell 
respektive I Ur och Skur-förskola 
I figur 3 och 4 presenteras resultatet av förekomsten av egenplanerade rörelsetillfällen inom 
traditionella verksamheter utan någon specifik inriktning respektive verksamheter inom I Ur 
och Skur. Nedan i figur 3 synliggörs resultatet för i vilken mån respondenter som arbetar 
inom traditionella verksamheter leder egenplanerade rörelseaktiviteter. Majoriteten av 
respondenterna (111 förskollärare, 60%) leder egenplanerade rörelseaktiviteter 1 – 2 gånger 
i veckan. 49 respondenter har svarat att de leder egenplanerade rörelseaktiviteter 3 – 4 gånger 
i veckan och utgör 26,5% av den totala gruppen. 14 av respondenterna (7,6%) angav att de 
leder egenplanerade aktiviteter hela 5 gånger i veckan som stimulerar barns grovmotoriska 
färdigheter. Minst antal respondenter (11 förskollärare, 5,9%) angav att de inte leder 
egenplanerade rörelseaktiviteter.  
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Figur 4 visar resultatet för i vilken utsträckning respondenter som arbetar inom I Ur och 
Skur-verksamheter leder egenplanerade rörelseaktiviteter med syftet att stimulera barns 
grovmotoriska färdigheter. 19 av respondenterna (38%) angav att de leder egenplanerade 
rörelseaktiviteter 3 – 4 gånger i veckan. Nästan lika stor andel respondenter inom I Ur och 
Skur (16 förskollärare, 32%) angav att de leder egenplanerade rörelseaktiviteter 1 – 2 gånger 
i veckan. Vidare leder 11 av respondenterna (22%) egenplanerade rörelseaktiviteter 5 gånger 
i veckan och endast 4 respondenter (8%) svarade att de inte leder egenplanerade 
rörelseaktiviteter.  

 

 
 

 
I figur 5 och 6 presenteras resultatet av förekomsten av färdigplanerade rörelsetillfällen 

inom traditionella verksamheter respektive verksamheter inom I Ur och Skur. Inom de 
traditionella verksamheterna leder de minsta antalet av respondenterna (8 förskollärare, 
4,3%) färdigplanerade rörelseaktiviteter 5 gånger i veckan. Medan majoriteten (113 
förskollärare, 61,1%) leder färdigplanerade rörelseaktiviteter 1 – 2 gånger i veckan. 37 av 
respondenterna (20%) angav att de inte leder färdigplanerade undervisningstillfällen som 
stimulerar barns fysiska och motoriska färdigheter. Respondenter som leder färdigplanerade 
rörelseaktiviteter 3 – 4 gånger i veckan utgör (27 förskollärare, 14,6%) av förskollärarna 
inom traditionella verksamheter. 
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Inom I Ur och Skur-verksamheter var det vanligaste svarsalternativen ”inte alls” och ”1 

– 2 gånger i veckan”.  24 respondenter (48%) angav att de leder färdigplanerade 
rörelseaktiviteter 1 – 2 gånger i veckan och 19 respondenter (38%) angav att de inte leder 
färdigplanerade rörelseaktiviteter. Respondenter som angav svaret 3 – 4 gånger i veckan var 
5 förskollärare (10%) och den minsta andelen respondenter (2 förskollärare, 4%) angav 
svaret 5 gånger i veckan.  

 
 

 
 
Slutligen presenteras resultatet för vilken miljö som är mest förekommande att utföra 

rörelseaktiviteter med syfte att stimulera barns fysiska aktivitet i respektive pedagogik. Figur 
7 synliggör att majoriteten av respondenterna (58%) inom I Ur och Skur-verksamheter angav 
att de utför sin undervisning utomhus på annan plats. Alla respondenter som angav 
svarsalternativet ”utomhus på annan plats” svarade att skogen är en plats där 
undervisningen ofta bedrivs. Ängar och parker är även några angivna svar som angavs 
gemensamt med skogen som alternativ på annan plats. Störst andel av respondenterna 
(42,7%) inom traditionella verksamheter (figur 8) angav svarsalternativet ”inomhus i 
förskolans lokaler” som plats för den planerade undervisningen. Medan 2% av 
respondenterna inom I Ur och Skur-verksamheter (figur 7) angav svarsalternativet ”inomhus 
i förskolans lokaler”. Vidare visar figur 7 att 38% av respondenterna inom I Ur och Skur-
pedagogiken angett förskolans gård som miljö medan 2% av respondenterna inte utför 
planerade rörelseaktiviteter. 36,2% av respondenterna inom traditionella verksamheter (figur 
8) genomför sina planerade rörelseaktiviteter på förskolans gård. Respondenterna som angav 
att de inte leder rörelseaktiviteter utgör 2,7% av förskollärarna inom traditionella 
verksamheter. I figur 8 blir det möjligt att urskilja att 18,4% angav svarsalternativet 
”utomhus på annan plats” och skogen, äng, park samt gymnastiksal nämndes som miljö där 
undervisningen ofta bedrivs.   
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7.2 Delstudie 2 – Resultat  
I delstudie två kommer resultatet för forskningsfrågorna: I vilken utsträckning påverkar 
förskollärarnas utbildning planerade undervisningstillfällen med syfte att stimulera fysisk 
aktivitet? och Vilken betydelse får förskollärares egen inställning till fysisk aktivitet vid 
planerandet av rörelsestunder i förskolan? att skrivas fram. 

7.2.1 I vilken utsträckning kan förskollärares utbildningsbakgrund inverka på 
planerandet av undervisningstillfällen 
Cirkeldiagrammen nedan visar antalet undervisningstillfällen som planeras med syfte att 
stimulera fysisk aktivitet och de grovmotoriska färdigheterna i relation till när förskollärarna 
tog sin examen.  
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I cirkeldiagrammet ovan (figur 9) går det att utläsa att antalet respondenter som svarade 
på enkäten som tog examen innan 2021 var 221 förskollärare. Vilket betyder att de angivit 
något av följande examensår som alternativ: År 1990 eller tidigare, år 1991 – 2000, 2001 – 
2010 eller 2011 – 2020. Störst andel 48 % (94 förskollärare) av de som tog examen innan år 
2021 genomför planerade undervisningstillfällen med syfte att stimulera de grovmotoriska 
färdigheterna 1 – 2 gånger i veckan. 34,7 % (68 förskollärare) som tog examen innan år 2021 
genomförde egenplanerade undervisningstillfällen 3 – 4 gånger i veckan. 10,7 % av 
respondenterna (21 förskollärare) svarade att de genomförde planerad undervisning med 
grovmotoriska inslag 5 gånger i veckan. Minst andel 6,6 % (13 förskollärare) angav att de 
inte genomför planerad undervisning med syfte att stimulera och utmana barns 
grovmotoriska färdigheter.  

 

 
Förskollärare som tog examen efter år 2021 angav i majoritet (58,1 %, 36 förskollärare) 

svarsalternativet ”1 – 2 gånger i veckan” som svar på hur ofta de leder egenplanerade 
rörelsetillfällen. Vidare svarade 25,8 % (16 förskollärare) att de genomför planerad 
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undervisning med fysiskt och motoriskt inslag 3 – 4 gånger i veckan. 6 förskollärare (9,7%) 
som tog examen efter år 2021 angav att de genomför egenplanerad undervisning hela 5 
gånger i veckan. Därefter synliggörs att det minst förekommande svaret bland förskollärare 
(6,5 %, 4 förskollärare) som tog examen efter år 2021 svarade att de inte genomförde 
planerad undervisning (figur 10). Sammanfattningsvis visar resultaten (figur 9 & figur 10) 
att förskollärare som tog examen innan år 2021 genomför fler planerade 
undervisningstillfällen gentemot förskollärare som tog examen efter år 2021.  

 

 
  
 

 
Det ovan presenterade cirkeldiagrammen påvisar resultatet att 197 förskollärare (figur 11) 

har genomgått en kurs i rörelse och hälsa under sin utbildning i jämförelse med 86 
förskollärare (figur 12) som angivit att det inte genomgått en kurs inom ämnet. Mer än 
hälften (51,6 %, 116 förskollärare) av respondenterna som angav att dem tagit del av en kurs 
i rörelse och hälsa genomförde egenplanerad undervisning 1–2 gånger i veckan. 32,4 % (73 
förskollärare) av respondenterna som delgav att dem deltagit i en kurs om rörelse och hälsa 
genomför egenplanerad undervisning 3 – 4 gånger i veckan (figur 11). 
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Respondenterna som genomförde egenplanerad undervisning 5 gånger i veckan motsvarade 
10,2 % (23 förskollärare) av dem som deltagit i en kurs om rörelse och hälsa under sin 
utbildning. Vidare synliggörs i cirkeldiagrammet (figur 11) att 5,8 % (13 förskollärare) inte 
genomför egenplanerade rörelseaktiviteter trots att dem deltagit i en kurs om rörelse och 
hälsa under sin förskollärarutbildning. I figur 12 tydliggörs att mindre än hälften (44,8%, 26 
förskollärare) av de som inte deltagit i en kurs genomförde planerad fysisk aktivitet 1 – 2 
gånger i veckan. Därefter synliggörs att 34, 5% (20 förskollärare) genomförde egenplanerad 
undervisning med motorik i fokus 3 – 4 gånger i veckan (figur 12). Vidare går det att urskilja 
att 13,8% (8 förskollärare) genomförde egenplanerad undervisning hela 5 gånger i veckan. 
Även om dessa 13,8% inte genomgått någon kurs inom rörelse och hälsa under sin 
utbildning. Slutligen synliggörs att 6,9 % (4 förskollärare) inte utför någon egenplanerad 
undervisning (figur 12).  

7.2.2 Hur förskollärares inställning påverkar planerandet av 
undervisningstillfällen  
För att undersöka hur förskollärares inställning påverkar hur ofta de planerar för 
undervisningstillfällen där syftet är att stimulera motorik och fysisk aktivitet ställdes olika 
frågor som relaterar till inställning. Dessa frågor utgick alla från en likertskala där 
respondenterna själva fick uppskatta sin inställning och attityd till den ställda frågan. I figur 
13 går det att urskilja att de flesta respondenterna (250 förskollärare) angav 5 på en skala 
mellan 1 och 5. Där 1 står för Inte viktigt och 5 för Mycket viktigt. 32 förskollärare angav 
värdet 4 på nivåskalan och en förskollärare delgav värdet 1 det vill säga svarsalternativet 
”inte viktigt”. Resultatet i figur 13 synliggör därmed att majoriteten av antalet respondenter 
anser att de är mycket viktigt att barn för möjlighet att vara fysiskt aktiva i förskolan. 
Studiens resultat påvisar att av 283 förskollärare svarade 115 respondenter (figur 14) värdet 
3 på frågan om hur fysiskt aktiva de själva ansåg sig vara. Där värdet 1 står för inte alls och 
värdet 5 för i hög grad. 90 förskollärare angav värdet 4 och 53 förskollärare delgav värdet 
5. Därmed ansåg sammanlagt 143 respondenterna sig vara relativt fysiskt aktiva i hög grad. 
Vidare går det att urskilja utifrån resultatet i figur 14 att 21 respondenter angav värdet 2 
medan 4 respondenter delgav värdet 1. Således synliggörs att sammanlagt 25 förskollärare 
anser sig nästintill inte alls vara fysiskt aktiva som personer.  
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I frågan om barn rör sig tillräckligt i den fria leken på förskolan (figur 15) är det 115 
respondenter som angivit värdet 3 som är det mellersta värdet då skalvärdet går från 1 – 5. 
Värdet 1 på skalan står för instämmer inte alls och värdet 5 står för instämmer helt. 32 
förskollärare angav värdet 1 och 71 förskollärare angav värdet 2 vilket visar att 103 
respondenter anser att barn inte rör sig tillräckligt via den fria leken. Totalt var det 75 
respondenter som angav värdet 4 (51 förskollärare) respektive värdet 5 (24 förskollärare) 
och anser därmed att barn till stor del rör sig tillräckligt via den fria leken.  

 

 
 

I figur 16 synliggörs resultatet för i vilken grad respondenterna anser sig själva ha 
tillräckligt med kunskap om barns fysiska aktivitet och grovmotoriska färdigheter. 
Respondenterna har även fått självskattat sin kunskap med hjälp av en sifferskala där det 
lägsta värdet är 1 och står för inga kunskaper och det högsta värdet är 5 och står för mycket 
goda kunskaper. Stapeldiagrammet (figur 16) visar att endast 4 respondenter anser sig ha 
låga kunskaper inom ämnet och angett värdet 2 medan ingen respondent har angivit värdet 
1. Värdet 3 var det 58 respondenter som angav vilket visar att de anser sig ha mer eller 
mindre kunskaper om barns fysiska aktivitet och grovmotoriska färdigheter. Vidare 
synliggör stapeldiagrammet (figur 16) att majoriteten av alla respondenter anser sig ha goda 
och mycket goda kunskaper inom ämnet. Majoriteten svarade värdet 4 (125 förskollärare) 
och därefter svarade 96 förskollärare värdet 5 om vilka kunskaper de anser sig själva ha om 
barns fysiska aktivitet och grovmotoriska färdigheter.  
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För att undersöka om respondenternas egna inställningar påverkar deras planering av 
fysisk aktivitet genomfördes i analysen ett korrelationstest.  Enkätfrågorna sex, sju, tolv och 
fjorton utgår alla från en likertskala och anses svara till förskollärares attityder och 
inställning. Därför valdes dessa att ställas i relation till frågan om hur förekommande 
förskollärare planerar för fysisk aktivitet (se Bilaga 2).  På så sätt kan det bli möjligt att 
synliggöra om förskollärares inställningar kring ämnet har en inverkan på valet av att planera 
för fysisk aktivitet. Ett korrelationstest genomfördes inte på resterande frågor (se Bilaga 2) 
på grund av att dessa inte ansågs ge något svar till respondenternas inställningar. De 
resterande frågorna utgick inte heller från en likertskala vilket var ytterligare en anledning 
till att inte genomföra ett korrelationstest på dessa frågor.  

Nedan i tabell 1 visas resultaten från korrelationtesten. Siffran som visas mellan 
variablerna är storleken på korrelationen där resultat som är närmare -1 eller 1 påvisar att ett 
större samband finns mellan variablerna. I den nedanstående tabellen (tabell 1) benämns 
frågan om respondenterna själva anser sig vara fysiskt aktiva där aktiv och planering står för 
antalet planerade tillfällen. Frågan om barn rör sig tillräckligt i den fria leken har döpts om 
till lek. Därefter har frågan om hur mycket kunskap respondenterna anser sig ha och frågan 
om hur viktigt respondenterna tycker de är att barn får möjlighet att röra på sig i förskolan 
benämnts som kunskap respektive viktigt.  

Det framkomna resultatet av korrelationen påvisar att respondenterna som uttrycker sig 
vara fysiskt aktiva planerar i högre grad för fysiska aktiviteter. Eftersom det i tabell 1 går att 
utläsa att korrelationen mellan frågorna bildar summan 0,17 vilket är ett resultat i närheten 
av 1. Resultat närliggande siffran 1 påvisar därmed att frågorna har en effekt på varandra (se 
Bilaga 3). Att urskilja utifrån resultatet är även att respondenterna som anser sig ha mycket 
kunskap och de som tycker fysisk aktivitet är viktigt för barn i förskolan ses också planera 
för fler rörelsetillfällen (se Bilaga 3). I tabellen (tabell 1) tydliggörs det här eftersom de båda 
föregående frågorna ger korrelationer som visar 0,32 respektive 0,19 vilket även de är 
närliggande resultat till siffran 1. Närliggande korrelationer till siffran 1 påvisar att frågorna 
har en möjlig inverkan på varandra. Däremot påvisas att respondenternas åsikt kring om barn 
rör sig tillräckligt i den fria leken inte har en påverkan på mängden planerade aktiviteter. 
Vilket går att utläsa från tabell 1 där korrelationen mellan frågorna ger värdet 0,032 vilket 
är ett värdet som är längre ifrån siffran 1. Frågorna ses därmed inte kunna sägas ha en 
inverkan på varandra. * = korrelationen ses vara statistiskt signifikant det vill säga att det är 
5% chans eller mindre att resultatet har uppkommit slumpmässigt.  

 
Tabell 1. Resultat av korrelationstest  

 Aktiv  Viktigt  Lek  Kunskap  
Planering  0,17* 0,19* 0,032 0,32* 

 
 

Avslutningsvis presenteras resultatet för vad respondenterna anser vara det största hindret 
för att genomföra rörelseaktiviteter i förskolan. Frågan ställdes på ett sätt som gav 
respondenterna möjlighet att ange flera svarsalternativ. Det mest återkommande hindret som 
angavs var tidsbrist (99 förskollärare) och därefter delgavs hindret inget intresse som mest 
återkommande (58 förskollärare). 42 respondenter delgav okunskap och 37 respondenter 



  

 
 

30 

annan anledning som hinder för att planera och genomföra fysiska aktiviteter. Vidare 
synliggörs att flersvarsmöjligheten ledde till olika kombinationer av svar där den mest 
förekommande kombinationen bland respondenterna var okunskap och inget intresse. 20 
förskollärare ansågs att dessa två hinder påverkade genomförandet av rörelseaktiviteter. En 
ytterligare analys gjordes av resultatet där respondenternas upplevda hinder ställdes i relation 
till deras angivna ålder. Resultatet visade att de yngre ålderskategorierna angav tidsbrist som 
största hindret medan de äldre ålderskategorierna angav hindret inget intresse mest 
återkommande i sina svar.  
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8. Analys  
I följande avsnitt kommer det ovanstående resultatet att analyseras utifrån olika teoretiska 
referensramar som tidigare presenterats under studiens teoriavsnitt. Analysen kommer 
genomföras utifrån respektive delstudie där de två olika delstudierna svarar till olika 
forskningsfrågor.  

8.1 Delstudie 1 – Analys  

8.1.1 Hur förekommande är planerade undervisningstillfällen 
Det presenterade resultatet visar att en stor andel förskollärare leder egenplanerade 
undervisningstillfällen i syfte att stimulera barns fysiska aktivitet och grovmotoriska 
färdigheter. Antalet tillfällen av den planerade undervisningen tycks däremot variera. Utifrån 
det sociokulturella perspektivet kan resultatet tänkas förstås som att förskollärare som leder 
egenplanerade rörelsetillfällen mer regelbundet, får större möjlighet att få syn på var barnen 
befinner sig i sin motoriska utveckling. Om förskollärarna har en medvetenhet om var barnen 
befinner sig i sin utveckling kan ge möjligheter för att kunna vägleda barnen på rätt sätt 
vilket inom det sociokulturella perspektivet benämns som scaffolding. En ytterligare 
tolkning kan kopplas till den proximala utvecklingszonen genom förskollärarnas 
medvetenhet om barns befintliga utvecklingsnivå. I och med att barns lärande är en process 
som ständigt pågår och att ett nytt lärande hela tiden är inom räckhåll kan förskollärarna med 
hjälp av scaffolding göra det möjligt för barnen att uppnå ytterligare närliggande kunskaper 
inom den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017; Vygotsky, 1978). Barnens möjligheter 
till ett återkommande deltagande av rörelsetillfällen kan bidra till en större möjlighet till att 
appropriera nya kunskaper genom social interaktion med sin omgivning, andra barn och 
pedagoger (Säljö, 2015).  

Förskollärarna leder färdigplanerade rörelseaktiviteter i mindre utsträckning än 
egenplanerade vilket kan tänkas bero på att det egenplanerade rörelseaktiviteterna 
underlättar förskollärarnas arbete med att ha utgångspunkt i barnens olika utvecklingsnivåer. 
Förskollärarna kan tänkas stödja och utmana barnen i de egenplanerade aktiviteternas olika 
moment utifrån barngruppens individuella behov på ett mer medvetet sätt tillskillnad från 
färdigplanerade aktiviteter. Att stödja och utmana barnen individuellt kan i en färdigplanerad 
rörelseaktivitet däremot tänkas vara en svårighet med tanke på att det är ett färdigt program 
som förskolläraren och barngruppen följer. De färdiga rörelseprogrammen är oftast 
utformade med färdiga rörelsekriterier som ska härmas. Vilket eventuellt kan medföra hinder 
för förskollärarna att stimulera barnens färdigheter gentemot barngruppens olika nivåer i den 
motoriska utvecklingen. Vygostkij menar visserligen att behovet av stöd och utmaningar 
avgörs av vilka förkunskaper och erfarenheter barnet har sedan tidigare. Med andra ord blir 
det tolkningsbart att färdigplanerade rörelseaktiviteter kan hämma möjligheten till 
scaffolding och förskollärarna missar möjligheten till att ta vara på barnens proximala 
utvecklingszon (Säljö, 2017; Vygotsky, 1978). Däremot möjliggör de färdigplanerade 
rörelseaktiviteterna för mediering till viss del. Eftersom barnen genom aktiviteterna kan få 
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möjlighet till att möta både språkliga och materiella redskap tillsammans med andra som kan 
leda till att barnen medierar ny kunskap inom sin motoriska utveckling (Säljö, 2015). 

En tolkning av det presenterade resultatet av den andel som varken leder egenplanerade 
eller färdigplanerade rörelsetillfällen kan vara att förskollärarna anser att barnens motoriska 
färdigheter och lärande utvecklas med tiden. Att barns utveckling och lärande sker utifrån 
biologiska faktorer så som mognad och ålder. Av den anledningen kan förskollärarnas 
medvetenhet om att omgivning och miljö har en stor påverkan på barns utveckling och 
lärande tänkas saknas. Tolkningen kan likställas med det kognitiva perspektivet som menar 
att barn utvecklas i takt med att de växer och mognar vilket även kan beskrivas med hjälp av 
utvecklingsstadier (Langlo Jagtøien et al. 2002; Ericsson, 2018). Om förskollärarna har 
utgångspunkt i det kognitiva perspektivet skulle det kunna innebära att en del barn i 
förskolan inte får tillräckligt med stimulans av fysisk aktivitet. Däremot är det inte möjligt 
att dra den slutsatsen fullt ut på grund av att andra förklaringar kan finnas. En sådan 
förklaring skulle kunna vara att de respondenter som svarat att de inte leder planerade 
rörelseaktiviteter inte har det ansvaret inom sitt arbetslag, utan att andra pedagoger i 
respondenternas verksamheter bär det ansvaret.  

8.1.2 I vilken omfattning tillämpas planerade rörelseaktiviteter i traditionell 
respektive I Ur och Skur-förskola 
Studien undersökte i vilken omfattning planerade rörelseaktiviteter tillämpas och i vilken 
miljö inom respektive inriktning. Inom I Ur och Skur genomfördes det i större omfattning 
egenplanerade rörelseaktiviteter än inom de traditionella verksamheterna. Skillnaden blir 
tydlig genom att respondenterna inom I Ur och Skur leder rörelseaktiviteter under fler 
tillfällen i veckan vilket kan tolkas ge barnen fler möjligheter till att utforska och uppleva 
med sin kropp än vad förskollärarna inom de traditionella verksamheterna gör. Med 
utgångspunkt ur det ekologiska perspektivet kan barnen inom de traditionella 
verksamheterna därmed tänkas uppleva discovery learning i mindre grad än barnen inom I 
Ur och Skur eftersom antalet tillfällen av rörelseaktiviteter skiljer sig (Jagtøien et al. 2002).  

Omfattningen i vilken grad de båda inriktningarna leder färdigplanerade rörelseaktiviteter 
skiljer sig också, förskollärare inom traditionella verksamheter leder i högre grad 
färdigplanerade rörelseaktiviteter än förskollärarna inom I Ur och Skur-verksamheter. En 
möjlig förklaring kan tänkas vara att traditionella verksamheter eventuellt har ett större 
förfogande till olika artefakter som är digitala och analoga vilka kan bidra till att barnen 
inom inriktningen får möta mer varierade materiella redskap som hjälper barnen att mediera 
sin omvärld. Pedagoger inom I Ur och Skur kan däremot tolkas ha störst tillgång till 
materiella redskap av naturliga slag som stenar, stockar och träd vilket kan å ena sidan tyckas 
begränsa barnens möjlighet till att möta materiella redskap av olika slag. Å andra sidan kan 
det möjligtvis förklaras genom att artefakter av naturliga slag inte har ett uttalat syfte utan 
möjligtvis inspirerar barnen och förskollärarna till olika användningsområden vid olika 
tillfällen. På så sätt blir de naturliga materiella redskapen trots allt varierade och fungerar 
som medierande redskap för barnen i sitt lärande (Säljö, 2017; Vygotsky, 1978). En 
ytterligare förklaring av resultatet kan vara att förskollärare inom traditionella verksamheter 
kan tänkas ha kulturella värderingar som skiljer sig från värderingar som förskollärare inom 
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I Ur och Skur har. Dessa kulturella värderingar kan i sin tur spegla vad förskollärarna väljer 
att utforma för undervisning och med vilket syfte. Vidare kan förskollärarnas kulturella 
värderingar möjligtvis även införlivas på barnen (Säljö, 2015). En tolkning av resultatets 
utfall kan därmed vara att förskollärarna inom I Ur och Skur värderar rörelse högt och 
därmed leder fler rörelseaktiviteter med syfte att stimulera barns grovmotoriska färdigheter. 

Trots att omfånget av rörelsetillfällena mellan de två pedagogiska inriktningarna ser olika 
ut är de språkliga redskapen något som kan anses likvärdiga mellan inriktningarna. De 
språkliga redskapen och resurserna som förskollärarna besitter kan överföras till barnen i 
undervisningen genom den sociala omgivningen. Vidare kan det bli möjligt att barnen 
genom språkliga redskap tar till sig nya kunskaper och färdigheter. Förskollärarnas språkliga 
resurser kan även bidra till att om barnen befinner sig inom den proximala utvecklingszonen 
kan förskollärarna realisera scaffolding för att vägleda barnen att nå ytterligare färdigheter 
(Säljö, 2017; Vygotsky, 1978). 

Barn inom I Ur och Skur-verksamheter får fler tillfällen att vistas i många olika 
naturmiljöer som berikar deras rörelseupplevelser eftersom deras förskollärare oftast leder 
aktiviteter i utomhusmiljöer utanför förskolans område. Miljöerna kan tänkas stimulera 
barnens grovmotoriska förmågor automatiskt eftersom naturmiljöer är föränderliga och 
kräver motoriska färdigheter. Eftersom miljön kan bestå av varierad terräng och olika 
nivåskillnader kan förekomma. Tolkningen kan utifrån det ekologiska perspektivet beskrivas 
genom discovery learning. Genom att barnen får möjlighet att utforska och uppleva i 
varierade miljöer stimuleras deras grovmotoriska utveckling och tryggheten i deras egna 
rörelsemönster ökar (Jagtøien et al. 2002). Undersökningen visade att barn inom de 
traditionella verksamheterna däremot oftast får uppleva rörelseaktiviteter inomhus i 
förskolans lokaler eller utomhus på förskolans gård. Det blir tolkningsbart att de barnen inte 
får uppleva discovery learning i samma utsträckning som barn inom I Ur och Skur-
verksamheter (Jagtøien et al. 2002). Om tolkningen i stället tar utgångspunkt inom det 
sociokulturella perspektivet går det inte att uttala sig om förskollärarna stöttar och utmanar 
barnen mer eller mindre beroende på inom vilken pedagogisk inriktning de arbetar (Säljö, 
2017).  

Avslutningsvis synliggör resultatet en likhet mellan de två pedagogiska inriktningarna. 
Miljöerna som förskollärarna håller sina rörelseaktiviteter i visade sig vara utanför 
förskolans område, skog, äng och park var platser som dominerade. Likheten kan tolkas som 
att förskollärarna inom de båda inriktningarna har medvetenheten om att varierade miljöer 
påverkar stimulansen och möjliggör aktiv träning av de grovmotoriska färdigheterna. 
Tolkningen går i linje med det ekologiska perspektivet där miljön och individens interaktion 
är betydelsefull, till skillnad om förskollärarna inte hade reflekterat över miljöns påverkan 
och betydelsen av aktiv stimulans. Förskollärarna hade då i stället utgått från att den 
motoriska utvecklingen hade utvecklats i takt med barnens mognad (Langlo Jagtøien et al. 
2002; Ericsson, 2018).   
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8.2 Delstudie 2 – Analys 

8.2.1 I vilken utsträckning kan förskollärares utbildningsbakgrund inverka på 
planerandet av undervisningstillfällen  
I studien undersöktes i vilken utsträckning förskollärarnas examensår möjligen hade en 
påverkan kring hur förekommande de planerade för rörelsetillfällen. Förskollärare som tog 
examen mer närliggande i tiden det vill säga efter år 2021 har under sin utbildning och även 
den påbörjade arbetstiden arbetat och utbildats utifrån den reviderade läroplanen 2018. Där 
ämnet barns hälsa och välbefinnande har fått en framskjutande position och pedagogers 
ansvar att uppmuntra till allsidig rörelseförmåga förtydligats (Lpfö 18, 2018). Förskollärare 
som tog examen innan år 2021 har däremot med sannolikhet till en början arbetat och 
genomfört sin utbildning utifrån läroplan 1998 (Lpfö98, 1998). Där ämnet barns hälsa och 
välbefinnande inte var lika framträdande i styrdokumentet för att sedan övergå till att arbeta 
utifrån den reviderade läroplanen 2018. Utifrån studiens föreliggande resultat påvisades att 
förskollärare som tog examen innan år 2021 tenderade att genomföra egenplanerad 
undervisning fler antal gånger i veckan än förskollärare som tog examen efter år 2021. Vilket 
påvisar ett resultat som skiljer sig från det förutfattade föreställningar som fanns innan 
undersökningen genomfördes. Det vill säga läroplanens förändrade värderingar sågs inte 
förändra praktiken i den mån som föreställdes. En anledning till det framkomna resultatet 
skulle utifrån det sociokulturella perspektivet kunna vara att de förskollärare som tog 
examen innan 2021 och genomför mer motorisk planerad undervisning har under sin 
arbetstid socialiserats in i ämnet av kollegor. Vygotskji talar om att ett lärande sker genom 
social interaktion mellan människor, där kommunikation och ett utbyte av erfarenheter 
skapar en förståelse eftersom alla individer besitter olika förkunskaper (Säljö, 2015; 
Vygotsky, 1978). Det sociokulturella perspektivets sätt att se på lärande kan möjligtvis 
beskriva resultatet. Utifrån att förskollärare som tog examen innan 2021 kan ha byggt på sig 
arbetserfarenheter och kunskaper om hur barn fysiskt och motorisk kan stimuleras genom 
att ha tagit del av kollegors erfarenheter och kunskaper. Det vill säga att de kan ha skapat en 
djupare förståelse för ämnet i och med sin tidigare examen eftersom de hunnit tillförskaffat 
sig mer erfarenheter gentemot respondenterna som tog examen efter 2021.  

Tidigare i analysen tydliggjordes föreställningen kring att förskollärare som tog examen 
utifrån läroplanen 2018 där barns hälsa och välbefinnande förtydligats, bör vara mer benägna 
att planera för rörelse vilket inte stämmer överens med det framkomna resultatet. Eftersom 
resultatet påvisade att förskollärare som tog examen innan 2021 var mer benägna till att 
planera för rörelse. En möjlig förklaring av resultatet kan vara att förskollärare som tog 
examen innan 2021 tolkar och ser läroplanens framskrivning av rörelse och hälsa som mer 
betydande än förskollärare som tog examen efter 2021. Förskollärare med examen innan 
2021 kan tänkas se förändringen av ämnets position mer framträdande, av den anledning att 
de möjligen har en större inblick i hur ämnets position har förändrats med revideringarna. I 
och med att läroplanen är normativ det vill säga tolkningsbar har alla förskollärare sin egen 
möjlighet att tolka vilket kunskapsinnehåll som de vill prioritera så länge alla områden berörs 
(Wahlström, 2016). I relation till det Wahlström skriver om att läroplanen är normativ kan 
förskollärarnas syn på rörelse möjligtvis skilja sig beroende på när de tog examen. En 
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förskollärare som tog examen efter 2021 kan eventuellt se rörelsens förändrade position i 
läroplanen och därför prioritera det annorlunda i jämförelse med en förskollärare som tog 
examen tidigare än det.  

Förskollärare som genomgått en kurs inom rörelse och hälsa under sin 
förskollärarutbildning tenderar inte att genomföra mer rörelseaktiviteter än de respondenter 
som inte genomgått en sådan kurs. Vilket därmed beskriver att skillnader i 
förskollärarutbildningens innehåll inte påverkar antalet genomförda rörelseaktiviteter i den 
mån som föreställdes. En möjlig förklaring till det här skulle kunna vara att vissa 
respondenter prioriterar rörelse som ämnesområde i förskolan. Vilket såsom tidigare 
beskrivits kunna bero på att läroplanen är normativ det vill säga tolkningsbar (Wahlström, 
2016). Respondenter som inte själva genomgått en kurs i rörelse och hälsa kan fortfarande 
arbeta i ett arbetslag som väljer att arbeta med rörelse till stor del inom deras verksamhet. På 
grund av att arbetslaget tolkar kunskapsinnehållet inom rörelse och hälsa som viktigt och 
därmed genomför mer rörelseaktiviteter. På samma sätt kan respondenter som genomgått en 
kurs inom rörelse och hälsa men ändå inte leder mer rörelseaktiviteter tänkas ha påverkats 
av sitt arbetslag. Genom att de arbetslag som förskollärarna ingår i möjligtvis gör en 
gemensam tolkning där andra ämnesområden anses vara viktigare än rörelse och hälsa.  

8.2.2 Hur förskollärares inställning påverkar planerandet av 
undervisningstillfällen   
I studien undersöktes hur olika variabler som går att ses parallellt med människors inställning 
påverkade hur förekommande förskollärare planerade för rörelseaktiviteter i förskolan. 
Resultatet påvisade att förskollärare som angav sig själva som fysiskt aktiva, besitta mycket 
kunskap och som ansåg att fysisk aktivitet var viktig för barn i förskolan påverkade deras 
inställning till att planera och genomföra fler rörelsetillfällen. Faktorerna som nämnts kunna 
påverka att respondenter leder fler rörelsetillfälle kan alla ses påverka och relatera till 
socialisation. Eftersom respondenterna kan ha utbytt och byggt på sig kunskap kring rörelse 
genom kommunikation och utbyte av erfarenheter med kollegor i sin sociala omgivning. 
Deras inställning kan troligtvis även påverkas av omgivningen de befinner sig inom. Finns 
det i den sociala omgivningen möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte kan det öka 
förskollärarens egen kunskapsbank. Som eventuellt kan leda till att inställningen för att leda 
rörelseaktiviteter ökar (Säljö, 2017). Utöver den sociala miljöns påverkan på förskollärares 
inställning kan även skillnader i förskollärarnas kulturella värderingar förstås ha en inverkan 
på deras inställning. Om förskollärarna värderar rörelse som viktigt kan det bidra till att 
rörelseaktiviteter prioriteras mer. Vilket i sin tur kan uppfattas påverka att barnen socialiseras 
in i en omgivning där rörelse anses ha ett viktigt värde (Säljö, 2015).  

En vidare förklaring till förskollärare som har inställningen om att fysisk aktivitet är 
viktigt, själva anser sig vara fysiskt aktiva och besitter kunskap inom området är att de 
arbetar utifrån ett ekologiskt perspektiv. Eftersom förskollärare som tenderar att genomföra 
mer planerade rörelsetillfällen skulle med sannolikhet kunna vara medvetna om att barnens 
omgivande miljö påverkar och att en aktiv stimulans och övning krävs för att barnen ska 
utvecklas motoriskt (Langlo Jagtøien et al. 2002, Ericsson, 2018). Hade förskollärare med 
ovan beskrivna inställning i stället indikerat på att planera för ett mindre antal tillfällen hade 
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de mer sannolikt kunnat tolkas som att de befunnit sig inom det kognitiva perspektivet. Det 
vill säga att den aktiva stimulansen inte hade ansetts vara nödvändig då barns motoriska 
utveckling i stället hade setts påverkas av barns ålder och mognad (Langlo Jagtøien et al. 
2002). En intressant analys utifrån studiens resultat är att det inte går att synliggöra ett 
samband mellan förskollärares inställning till om barn rör sig tillräckligt i den fria leken och 
hur ofta de leder rörelseaktiviteter. En reflektion kring de förskollärare som anser att barn 
inte rör sig tillräckligt i den fria leken är att de borde planera fler tillfällen som erbjuder 
barnen mer rörelse. Den reflektionen synliggjordes inte i resultatet. Utifrån det ekologiska 
perspektivet kan detta fenomen tolkas som att det saknas en förståelse för att barn som inte 
rör sig tillräckligt i den fria leken behöver aktiv stimulans för att möjliggöra utveckling inom 
grovmotorik (Langlo Jagtøien et al. 2002; Ericsson, 2018). För att förskollärarna ska kunna 
lyckas med att erbjuda barnen stimulering av de grovmotoriska rörelserna behöver de skapa 
utrymme för planerade rörelseaktivitet och inte endast fri lek. Ytterligare en potentiell 
förklaring skulle kunna vara att enkätfrågan kring lek tolkades olika av respondenterna. 
Eftersom begreppet ”tillräckligt” kan vara mångtydigt och ha olika innebörd för olika 
personer. En tolkning är att om respondenterna har tolkat frågan utan hänsyn till de 
grovmotoriska färdigheterna och endast sett till att barn behöver vara aktiva i leken kan de 
påverka att resultatet inte synliggör ett samband.   

Resultatet av de olika variablernas parallella påverkan på människors inställning som 
indikerade på att förskollärare planerar för fler rörelsetillfällen om de delgav sig ha kunskap 
om fysisk aktivitet, såg sig själva som aktiva personer och påstod att fysisk aktivitet var 
viktigt för barn i förskolan. Kan ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivas bidra till att dessa 
förskollärare skapar fler möjligheter för appropriering. Eftersom desto fler tillfällen barnen 
ges till att tillsammans med andra barn utmanas och uppmuntras motoriskt desto fler 
tillfällen har de att ta till sig kunskaper från sin omgivning, andra barn och pedagoger. Vilket 
kan beskrivas att barnet approprierar kunskaper från andra till sina egna och på så sätt skapas 
ett lärande (Säljö, 2015). Utifrån ett ekologiskt perspektiv skulle det ovan beskrivna i stället 
kunna förklaras som att barnen ges fler möjligheter till discovery learning. Eftersom 
förskollärare som planerar för fler rörelsetillfällen skapar fler tillfällen för barnen att utforska 
och upptäcka sin kropp, vilket leder till trygghet och motorisk kontroll (Langlo Jagtøien et 
al. 2002). 

Slutligen beskriver förskollärare hinder som bidrar till att de i mindre grad planerar för 
rörelseaktiviteter.  Två återkommande hinder som nämns är inget intresse och tidsbrist. Sett 
till det ekologiska perspektivet skulle förskollärares val att inte prioritera genomförandet av 
rörelseaktiviteter på grund av inget intresse och tidsbrist tänkas leda till att barns möjlighet 
att få uppleva discovery learning utelämnas. Det vill säga barns möjlighet till att utforska 
med sin egen kropp i olika sociala sammanhang och miljöer hämmas vilket kan bidra till 
svårigheter i att skapa trygghet i sina kroppsliga rörelser (Langlo Jagtøien et al. 2002).  



  

 
 

37 

9. Diskussion  
I följande del kommer resultat och analys diskuteras och problematiseras gentemot tidigare 
presenterad forskning, litteratur och teorier. Egna tankar kommer att förmedlas och 
diskuteras i relation till undersökningens resultat och den tidigare forskningen.    

9.1 Planerade rörelseaktiviteter inom förskolans verksamheter 
Studiens resultat fastställde att en stor andel av respondenterna leder egenplanerade 
rörelseaktiviteter i förskolan återkommande varje vecka även om antalet tillfällen i veckan 
varierade. Utöver egenplanerade tillfällen visar resultatet även att färdigplanerade tillfällen 
är förekommande flertalet gånger i veckan inom verksamheterna. Ericsson (2018) beskriver 
att motorisk utveckling inte sker automatiskt utan det behövs aktiv stimulans för att barn ska 
lära sig att behärska sina rörelser. Utifrån det Ericsson beskriver kan studiens resultat anses 
vara gynnsamt eftersom undersökningen visar att majoriteten av respondenterna ger barnen 
möjlighet till aktiv träning av motoriska färdigheter och fysisk aktivitet återkommande i 
undervisningen. På samma sätt tydliggör Osnes et al. (2012) betydelsen av att barn får 
uppleva planerade rörelsetillfällen eftersom aktiv träning och stöd av den sociala 
omgivningen behövs för att barn ska utvecklas och uppmuntras till att bli motoriska. I 
förhållande till stöd av den sociala omgivningen krävs de lyhörda och aktiva förskollärare 
som kan stödja barnen i sin motoriska utveckling. Så som presenterats i analysen skulle 
egenplanerade aktiviteter kunna vara mer optimala för att stimulera och utmana barngruppen 
utifrån deras individuella nivåer tillskillnad från färdiga rörelseaktiviteter. Det vill säga 
förskollärarna skulle utifrån ett sociokulturellt perspektiv enklare kunna arbeta med 
scaffolding där de stödjer barnen i att nå nästa utvecklingsnivå inom den proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2015; Vygotsky, 1978). Egenplanerade aktiviteter kan skapa en 
större möjlighet för förskollärarna att anpassa sin planering utifrån sin barngrupp. Med stor 
sannolikhet har förskollärarna förkunskaper om var barnen befinner sig motoriskt vilket gör 
att de i sin egen planering kan förbereda aktiviteter som stimulerar det deras barngrupp 
behöver mer utmaning i. Färdigplanerade aktiviteter stimulerar också barns 
rörelseutveckling och desto fler tillfällen barn ges till rörelse desto gynnsammare blir det. 
Däremot kan färdigplanerade tillfällen anses ställa högre krav på aktiva förskollärare för att 
kunna individanpassa tillfällena av den anledningen att rörelserna redan är förbestämda.  

Undersökningens resultat som bekräftar att en stor andel respondenter leder 
egenplanerande och färdigplanerande rörelsetillfällen återkommande i förskolan kan vara 
positivt i relation till de Sigmundsson och Pedersen (2004) talar om. Författarna beskriver 
att ett barn som har ett undvikande beteende i samband med fysisk aktivitet kan vara ett 
tecken på att barnet har det svårt med sin motorik. Att förskollärarna i undersökningen leder 
fler tillfällen för rörelse blir därmed av betydelse eftersom det ökar möjligheten att få syn på 
barns motoriska brister. Vilket i sin tur kan bidra till att förskollärarna som är aktiva i sin 
undervisning kan stödja barnen som är i behov av mer stimulans i sitt utvecklande av de 
motoriska färdigheterna.   

I tidigare forskning har miljöns påverkan på barns motoriska färdigheter studerats. I 
studierna framkom det att utomhusmiljön framhålls vara betydelsefull i relation till barns 
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fysiska och motoriska utveckling (Fjørtoft, 2011; Wikland, 2013). I denna undersökning 
jämfördes I Ur och Skur-verksamheter och traditionella verksamheter utan specifik 
inriktning där syftet var att se om det fanns en skillnad i vilken utsträckning respektive 
pedagogik leder rörelsetillfällen och i vilken miljö. Undersökningen synliggjorde att I Ur 
och Skur-verksamheter leder sina rörelseaktiviteter oftast i utomhusmiljöer och mer specifikt 
i skogen. Fjørtofts (2011) studie om utomhusmiljöer påvisar att skogen betraktas vara den 
miljö som stimulerar barns motoriska utveckling och allsidiga rörelseförmåga mest i 
jämförelse med miljön på förskolans gård. Mot den bakgrunden kan I Ur och Skurs mest 
förekommande val av att leda rörelseaktiviteter i skogsmiljö anses vara extra gynnsamt för 
barns möjlighet till motorisk utveckling. Eftersom skogen i sig som miljö har inom den 
tidigare forskningen synliggjorts vara en stimulerande och uppmuntrande plats på grund av 
sin naturliga variation (Fjørtofts, 2011). Förskollärarna i traditionella och I Ur och Skur-
verksamheter visades i studien även ofta genomföra planerade rörelsetillfällen på förskolans 
gård. Vid genomförandet av rörelseaktiviteter på förskolans gård blir det viktigt att 
förskollärarna ser över miljön och utformar den efter sitt syfte med den planerade 
rörelseaktiviteten. Eftersom förskolegårdar inte har samma naturliga motoriska stimulans 
som skogen vilket gör att miljön behövs aktivt konstrueras för att uppnå en optimal fysisk 
uppmuntran (Carr & Luken, 2014; Wikland, 2013). Fortsättningsvis visade studiens resultat 
att inomhusmiljön var den mest förekommande platsen för förskollärare inom traditionella 
verksamheter att leda sin rörelseundervisning. Ett antagande av den tidigare forskningen 
(Wikland, 2013) kan ge känslan av att inomhusmiljön är begränsad för fysisk aktivitet. 
Utifrån studiens resultat är en tolkning att även inomhusmiljöerna kan bidra med 
stimulerande möjligheter till fysisk aktivitet. Eftersom ett närmre studerande av resultatet 
visade att gymnastiksalen var en återkommande lokal som nämndes som alternativ plats vid 
rörelse inomhus. Vidare anses att om möjligheterna finns till att utnyttja stora lokaler eller 
att verksamheten erbjuder rum för rörelse så bör det tas till vara för att inte hämma barns 
möjligheter till att utveckla sina grovmotoriska färdigheter. Att tillägga är däremot att barnen 
behöver ges fler tillfällen till rörelse och är i behov av aktiva och uppmuntrande förskollärare 
för att den motoriska utvecklingen ska bli optimal (Wikland, 2013).   

Barns fria lek är dominerande i förskolan och kan medföra en omedveten fysisk 
stimulans. Såvida förskollärarna har ett tillåtande och uppmuntrande förhållningsätt till den 
aktiva fria leken. Det krävs även att förskolans miljöer ger barnen utrymme och tillåtelse att 
vara fysiskt aktiva. Något som däremot behöver tydliggöras är för att barns motoriska 
stimulans ska kunna bli optimal krävs det också att barn får uppleva planerade 
rörelsetillfällen där barns motoriska färdigheter utmanas och uppmuntras (Wikland, 2013; 
Osnes et al. 2012). I undersökningens resultat angav en stor andel förskollärare att de påstår 
att barn inte rör sig tillräckligt i den fria leken. Resultatet kan tolkas som positivt gentemot 
den tidigare forskningen, eftersom resultatet visar att det finns en medvetenhet bland 
förskollärarna ute i verksamheterna. Det vill säga en medvetenhet om att det krävs planerade 
rörelseaktiviteter för att barn ska utvecklas motoriskt och att det inte endast sker via den fria 
leken.  

Undersökningens syfte var att studera om det fanns någon skillnad mellan hur 
traditionella förskolor utan specifik inriktning respektive I Ur och Skur-förskolor planerar 
för rörelseaktiviteter. Resultatet synliggjorde att både I Ur och Skur-förskolor och 
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traditionella förskolor leder både egenplanerade och färdigplanerade rörelsetillfällen. En 
skillnad som synliggjordes är att I Ur och Skur-verksamheter planerar för fler egenplanerade 
rörelsetillfällen i veckan gentemot traditionella verksamheter. Mot bakgrund av de tidigare 
beskrivningarna av de två pedagogiska inriktningarna presenterades att verksamheter inom 
I Ur och Skur har tillgång till metodböcker som blir behjälpliga i att integrera pedagogiken 
med läroplanens strävansmål (Änggård, 2014). En föreställning kring skillnaden som visar 
sig i undersökningens resultat skulle kunna förklaras som en effekt av metodböckerna som 
förskollärarna har tillgång till. Effekten av metodböckerna inom I Ur och Skur kan således 
bli en inspiration och trygghet i förskollärarnas planerande och genomförande av 
rörelseaktiviteter.  

9.2 Förskollärares utbildningsbakgrund och inställning 
Den tidigare forskningen redogör för att förskollärarnas utbildningsbakgrund är en faktor 
som påverkar hur barns fysiska aktivitet och uppmuntran till rörelseglädje stimuleras. 
Förskollärare med mer utbildning inom ämnet har enligt Wikland (2013) och Trots et al. 
(2010) en högre aktivitetsnivå med barnen i jämförelse med förskollärare med mindre 
utbildning. Studiens undersökning kan däremot inte bekräfta den tidigare forskningen. Med 
anledning av att resultatet visar att förskollärare som inte genomgått någon kurs inom rörelse 
och hälsa under sin förskollärarutbildning tenderar att genomföra fler rörelsetillfällen.  
Resultatet kan tänkas bero på att förskollärares inställning har en större påverkan på 
planerandet av rörelseaktiviteter gentemot förskollärares utbildningsbakgrund. Vilket kan 
stödjas utifrån undersökningens resultat. Där förskollärares engagemang kring att själva anse 
sig vara aktiva som personer samt vikten av att barn får möjlighet till att vara fysiskt aktiva 
i förskolan, påverkade deras inställning till rörelse positivt. På likartade sätt belyser flertalet 
tidigare forskningsstudier att förskollärares positiva inställning och engagemang får effekt 
på barns möjlighet till ett utvecklande av grovmotoriska färdigheter och rörelseglädje 
(Brown et al. 2009; Sevimli-Celik & Johnson, 2013). En potentiell slutsats kan därmed vara 
att förskollärarnas positiva inställning till barns rörelseglädje och grovmotoriska utveckling, 
kommer i synnerhet påverka att de i högre utsträckning leder rörelseaktiviteter i jämförelse 
med förskollärares utbildningsbakgrund.   

Förskollärarnas varierade inställning till fysisk aktivitet kan bero på olika faktorer. Rajesh 
Shah och Subdoh Udgaonkar (2018) samt Bodhe och Jankar (2015) nämner att ålder kan 
vara en faktor som kan minska förskollärarnas entusiasm till att bedriva undervisning inom 
olika områden. Författarna beskriver att engagemanget kan minska hos äldre förskollärare i 
relation till att de känner en enformighet kring att undervisa inom en del ämnen eftersom de 
arbetat under flera år. Vidare menar författarna att ålder samtidigt kan föra med sig en längre 
arbetserfarenhet. Vilket i sin tur kan bidra till en ökad kunskap som utvecklats med åren 
kring att tillvarata barns förmågor. Vid en djupare analys av undersökningens resultat 
framkom det att förskollärarna inom den äldsta ålderskategorin saknade ett eget intresse för 
att leda rörelseaktiviteter. En möjlig parallell i relation till den tidigare forskningen skulle 
kunna vara att förskollärare inom vår undersökning bekräftar att ålder påverkar deras 
entusiasm negativt.  
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En ytterligare faktor som visat sig påverka engagemanget är den ökade administrationen 
som är under förskollärarnas ansvar (Rajesh Shah & Subdoh Udgaonkar, 2018; Bodhe & 
Jankar, 2015). I undersökningens resultat framkom det att förskollärarna inom de yngre 
ålderskategorierna angav att tidsbristen var ett hinder för att leda rörelseaktiviteter. Den 
ökade administrationen skulle kunna vara en bidragande faktor till den tidsbrist som 
förskollärarna nämner som hinder för att genomföra rörelseaktiviteter. Eftersom det ökade 
kravet på administration kan ge känslan av stress och tidspress hos förskollärarna. Vilket 
kan betraktas leda till att förskollärarna behöver göra prioriteringar av hur tiden till 
respektive arbetsuppgift ska fördelas. En möjlig konsekvens kan därmed bli att mindre tid 
läggs på bedrivandet av rörelseaktiviteter.  
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10. Konklusion 
Studiens sammantagna resultatet synliggjorde att planerade rörelseaktiviteter förekommer 
nästintill regelbundet i alla förskolor, däremot synliggjorde resultatet en skillnad i 
frekvensen av planerade rörelsetillfällen i verksamheterna. I Ur och Skur-verksamheter 
genomför egenplanerade rörelsetillfällen något mer återkommande i jämförelse med 
traditionella förskolor utan specifik inriktning. Traditionella verksamheter visar sig däremot 
leda färdigplanerade rörelseaktiviteter något mer förekommande. Likheten mellan de två 
pedagogiska inriktningarna är miljöerna de genomför sina rörelseaktiviteter i när de inte 
befinner sig inom förskolans område, vilka är skogen, parker och ängar. Däremot skiljer sig 
inriktningarna åt genom att de traditionella verksamheterna oftare befinner sig på förskolans 
gård än vad verksamheterna inom I Ur och Skur gör. I frågan om hur förskollärares 
utbildning och intresse påverkar planerandet av rörelseaktiviteter tydliggör studiens resultat 
att förskollärares inställning till fysisk aktivitet i allmänhet, kan vara en bidragande faktor 
till att genomföra fler rörelseaktiviteter. Förskollärares angivna utbildningsbakgrund 
påvisades inte ha någon effekt på mängden rörelseaktiviteter. Avslutningsvis skildrar 
resultatet en bild av att förskollärare upplever att tidsbrist, inget intresse och okunskap kring 
fysisk aktivitet kan påverka att de inte eller i mindre utsträckning planerar och genomför 
rörelseaktiviteter i förskolan.  

Studiens undersökning har bidragit till en inblick i vilken mån förskollärare i olika 
verksamheter planerar och genomför fysiska aktiviteter. Undersökningen har även gett oss 
en övergripande bild över hur faktorer såsom inställning och utbildning samt upplevda 
hinder påverkar planerandet av rörelseaktiviteter. Däremot ger studien inte en inblick i hur 
förskollärare planerar och inkluderar barn med motoriska svårigheter vilket skulle kunna 
vara intressant att studera i fortsatt forskning. För att undersöka hur förskollärare arbetar 
med att inkludera alla barn oavsett motoriska svårigheter eller inte. Fortsättningsvis skulle 
det vara av intresse att komplettera studiens enkätmetod av intervjuer och observationer. 
Intervjuerna skulle bidra till att få djupare beskrivningar av förskollärares uppfattningar. 
Samt att intervjuerna troligtvis skulle bidra till att ge läsarna en större inblick i förskollärares 
upplevelser av planerade rörelseaktiviteter. Observationer skulle kunna komplettera 
intervjuer på så sätt att de skulle bidra med en inblick i hur förskollärare genomför 
inkluderande rörelseaktiviteter i praktiken.  
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12. Bilaga 1. Följebrev 
 

Planerad rörelse i förskolan  
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter från Uppsala universitet som för tillfället skriver vårt 
examensarbete.  
Vi har valt att fördjupa oss i hur förskollärare planerar för fysisk aktivitet och de 
grovmotoriska färdigheterna i förskolan. I vår studie vill vi undersöka hur olika faktorer 
kan komma att påverka hur förskollärare planerar för fysisk aktivitet i förskolan.  
 
Vi önskar därför dina svar kring hur du ser på och arbetar med fysisk aktivitet i förskolan. 
Enkäten kommer att vara anonym och samtliga svar som samlas in kommer enbart 
användas för den aktuella studien. Enkäten består av 14 frågor och tar ca 5 minuter att 
genomföra.  
 
Stort tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät! 
Ida Eriksson & Kajsa-Lina Hermansson		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

46 

13. Bilaga 2. Enkätfrågor 
*Obligatoriskt  
 
Bakgrundsfrågor  
 
1.Vilken inriktning har din förskola? * 

• Traditionell förskola (utan specifik inriktning) 
• I ur och skur (utomhuspedagogik) 
• Förskola med annan pedagogisk inriktning 

 
2.Vilken anställningsgrad har du? * 

• 80 % - 100 % 
• 50% - 75 % 
• 20 % - 45 % 
• 15 % eller mindre  

3.Vilken åldersgrupp tillhör du? * 
• 20 – 30 år  
• 31 – 40 år 
• 41 - 50 år 
• 51 – 60 år 
• 61 år eller äldre  

 
4. När tog du din förskollärarexamen? * 

• År 1990 eller tidigare  
• 1991 – 2000  
• 2001 – 2010  
• 2011 – 2020 
• 2021 eller senare  

 
Undersökningsfrågor  
 
5. Ingick det någon kurs inom rörelse och hälsa i din förskollärarutbildning? * 

• Ja 
• Nej  

 
6. På en skala 1 – 5 i vilken grad ser du dig själv som en fysiskt aktiv person? * 
 
                        Inte alls 1 2 3 4 5 I hög grad  
 
7. Hur viktigt anser du att det är att barn får möjlighet att vara fysiskt aktiva i förskolan? * 
 
                        Inte viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt  
 
8. Hur ofta leder du egenplanerade rörelseaktiviteter där de grovmotoriska färdigheterna 
stimuleras? Exempelvis hoppa, rulla, krypa, åla. * 

• Inte alls  
• 1–2 gånger i veckan  
• 3–4 gånger i veckan  
• 5 gånger i veckan  
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9. Hur ofta leder du färdigplanerade rörelseaktiviteterna som stimulerar de grovmotoriska 
färdigheterna? Exempel: Miniröris, Bamse – Gympa. * 

• Inte alls  
• 1–2 gånger i veckan  
• 3–4 gånger i veckan  
• 5 gånger i veckan  

 
10. I vilken miljö utför du oftast din planerade undervisning som stimulerar fysiskt aktivitet? 
* 

• Inomhus – i förskolans lokaler  
• Utomhus – på förskolan gård  
• Utomhus – på annan plats  
• Utför inte planerad undervisning  

 
11. Om du svarade ”utomhus – på annan plats” på föregående fråga ge exempel på var: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. Barn rör sig tillräckligt via den fira leken i förskolan? * 
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt  
 
13.Vad anser du att det största hindret för att planera och genomföra rörelseaktiviteter i 
förskolan? (flersvars alternativ) *  

• Okunskap  
• Tidsbrist  
• Inget intresse  
• Annan anledning  

 
14.På en skala 1–5 hur mycket kunskap anser du dig ha om barns fysiska aktivitet och 
grovmotoriska färdigheter? * 
 
Inga kunskaper 1 2 3 4 5 Mycket goda kunskaper  
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14. Bilaga 3. Korrelationstest  
Figur 17. 

 
Sambandet mellan antalet planerade tillfällen och hur viktigt förskollärarna anser det är att barn får röra på sig.  

 
Figur 18. 

 
Sambandet mellan antalet planerade tillfällen och hur fysiskt aktiva förskollärarna anser sig själva vara.  
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Figur 19.   

 
Sambandet mellan antalet planerade tillfällen och hur mycket kunskap förskollärarna.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
	
 
 
 


