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Abstrakt 

 

Fysisk aktivitet är fundamentalt för barns motoriska utveckling. Enligt WHO har barns 

fysiska aktivitet minskat. Eftersom barn spenderar stora delar av sin vardag i förskola, 

förskoleklass och skola spelar tillgängligheten för fysisk aktivitet i respektive institution alltså 

en stor roll i barns hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Syftet med denna studie är att 

jämföra arbetet med planerad fysisk aktivitet mellan förskola och förskoleklass. 

Genomförande av studien har gjort via enkäter där legitimerade förskollärare i tio förskolor 

och tio skolor har deltagit. Resultatet visar att de medverkande förskoleklasserna har mer 

planerad fysisk aktivitet än de medverkande förskolorna. Det gäller antal gånger i veckan, hur 

många timmar samt längden på utförda fysiska aktiviteter. De påvisade sambanden i resultatet 

visar både på signifikanta och ickesignifikanta samband. Då studien omfattat både 

signifikanta och ickesignifikanta samband kan därför inga generella slutsatser kring vilken 

institution som utövar mest planerade fysiska aktiviteter analyseras fullt ut. Utifrån resultatet 

av denna studie framgår det att både förskollärarna i de medverkande förskolorna och 

förskoleklasserna planerar och utför planerade fysiska aktiviteter varje vecka men att frekvens 

och aktivitetstyp varierar i de båda institutionerna. 

 

 

Nyckelord: Planerad fysisk aktivitet, förskollärare, förskola, förskoleklass, inomhus, 

utomhus, aktivitetstyper 

  



 

4 

 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 
1.1. Definition av fysisk aktivitet ........................................................................................... 6 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 7 
2.1. Verksamheternas uppbyggnad ........................................................................................ 8 
2.2. Forskning kring barn och fysisk aktivitet ........................................................................ 8 

2.2.2. Planerad fysik aktivitet utifrån MUGI-modellen ......................................................... 9 
2.2.3. Miljöns betydelse ....................................................................................................... 10 
2.2.4. Förskollärares förhållningssätt och uppfattningar ...................................................... 11 
2.2.5. Sammanfattning av forskning .................................................................................... 12 
2.3. Styrdokumenten ............................................................................................................ 13 

2.3.1. Läroplan för förskolan ................................................................................................ 13 
2.3.2. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet .................................. 14 

2.3.3. Sammanfattning av läroplanerna ................................................................................ 15 

3. Syfte ..................................................................................................................................... 15 
3.1 Studiens avgränsning ...................................................................................................... 15 

4. Metod ................................................................................................................................... 15 

4.1. Enkätens utformning och avgränsning .......................................................................... 16 
4.1.1 Enkätens reliabilitet och validitet ................................................................................ 16 
4.1.2. Pilotenkät .................................................................................................................... 17 

4.2. Urval av undersökningsgrupp ....................................................................................... 17 
4.3. Etiska överväganden ..................................................................................................... 19 

4.4. Bortfall .......................................................................................................................... 20 
4.5. Dataanalys ..................................................................................................................... 20 

5. Resultat ................................................................................................................................. 23 
5.1. Utförda planerade aktivitetstyper .................................................................................. 25 

5.2. Övrigt att tillägga om planerad fysisk aktivitet ............................................................. 28 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 29 
6.1. Barngruppens betydelse för planerad fysisk aktivitet ................................................... 29 
6.2. Verksamheternas utformning ........................................................................................ 30 

6.3. Förskollärares betydelse för planerad fysiska aktivitet ................................................. 32 
6.4. Miljöns betydelse för planerad fysisk aktivitet ............................................................. 33 
6.5. Metoddiskussion ............................................................................................................ 34 
6.6. Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 35 
6.7. Slutsats .......................................................................................................................... 36 

7. Referenslista ......................................................................................................................... 37 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................  

Bilaga 2 ........................................................................................................................................  

Bilaga 3. .......................................................................................................................................  
 

 



 

5 

 

1. Inledning 
De senaste åren har begreppen fysisk aktivitet, stillasittande och övervikt varit starkt 

förekommande i såväl olika medier och forskningsrapporter (Riksidrottsförbundet, 2009; 

Statens folkhälsoinstitut, 2012). Det har visat sig att risken är stor att samhället på sikt 

kommer att få en stor andel människor med hälsoproblem. Detta för att genomförande av 

fysiska aktiviteter minskar samtidigt som övervikt och stillasittande ökar även i unga åldrar. 

Mycket talar för att det samhälle som människor lever i är en bidragande orsak till fysisk 

inaktivitet. Detta kan till exempel bero på att vi idag använder fler typer av 

kommunikationsmedel som ersatt vår vardagsmotion. Exempelvis hissar, bilar och rulltrappor 

som på så sätt bidar till att människor rör på sig mindre (a.a.). Fysisk inaktivitet har visat sig 

vara den fjärde största dödsorsaken världen (World Health Organisation [WHO], 2010) vilket 

gör ämnet högaktuellt inom så väl media som forskning och framförallt när det även gäller 

barn och unga.  

 

Rekommendationer från WHO visar att barn i åldrarna fem till 17 år bör utöva fysisk aktivitet 

minst 60 minuter om dagen för att undvika framtida hälsoproblem och fysisk inaktivitet 

(WHO, 2010). Även Folkhälsoinstitutet framhäver att barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter om dagen. Intensiteten på den fysiska aktiviteten bör vara av både måttlig och 

intensiv karaktär för att uppnå de optimala hälsofrämjande fördelarna (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006). Den fysiska aktiviteten ska förutom pulshöjande aktiviteter även innehålla 

delar med muskel och skelettstärkande övningar (WHO, 2010).  Fysisk aktivitet är 

fundamentalt för barns motoriska utveckling då den förbättrar både koordinationsförmågan 

och balans. Dessutom spelar fysisk aktivitet en betydande roll i barns sociala och personliga 

utveckling (Riksidrottförbundet, 2009). Enligt svensk forskning finns det ett samband mellan 

barns fysiska aktivitet och skolresultat där daglig fysisk aktivitet visar sig vara gynnande för 

barns skolprestationer (Ericsson, 2008). Fysisk aktivitet gynnar välbefinnandet och 

koncentrationsförmågan vilket i sin tur leder till att barn får lättare att koncentrera sig och ta 

in mer kunskaper (Ericsson, 2005). Eftersom barn spenderar stora delar av sin vardag i 

förskola, förskoleklass och skola spelar tillgängligheten för fysisk aktivitet i respektive 

institution alltså en stor roll i barns hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt (a.a.).  

 

Barns sociala och personliga utveckling är grundläggande i Sveriges skolsystem. I Sverige 

ligger både förskola och förskoleklass inom utbildningsdepartementet 

(www.skolverket.se/skolformer). Utbildningen inom svenskt skolsystem har en 



 

6 

 

socialpedagogisk tradition vilket innebär att lärande sker i sociala sammanhang. Både 

läroplan för förskolan och läroplan för grundskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2016; Lgr,11, 

Skolverket, 2017) förespråkar att lärande sker i det sociala samspelet med andra barn och 

vuxna. Förskollärare får då en betydande roll för att organisera undervisningen så att den 

erbjuder möjligheter till sociala sammanhang och samarbete. Samarbete är exempelvis en 

grundläggande del i undervisning i rörelse och idrott där den fysiska aktiviteten många gånger 

sker i form av laglekar och lagsporter. Trots att fysisk aktivitet är givet i både förskolans 

läroplan och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är 

undervisningstimmarna alldeles för få. Enligt svenska riksidrottsförbundet framkommer det 

att undervisningstimmarna inom idrott och hälsa inte motsvarar kursplanens mål 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Då det har visat sig att undervisningens timmar inom fysisk 

aktivitet och hälsa inte räcker till för att komma upp i rekommendationerna kan det vara 

relevant att se hur planerad fysisk aktivitet ser ut i förskolan och förskoleklassen. Man kan 

därför spekulera kring om förskolan och förskoleklassen skiljer sig åt då verksamheterna inte 

uppbyggda på samma sätt och inte delar lika läroplan. Kan det vara så att barn rör sig mer i 

förskolan då det inte finns något schema med undervisning utan att det istället finns tid för fri 

lek som kanske i sin tur inspirerar till rörelse? Eller kan det vara så att barn i förskoleklassen 

rör sig mer på grund av den schemalagda undervisningen i idrott som finns i förskoleklassen 

samt de olika rastaktiviteterna som pågår mellan lektionerna?  

 

I relation till den minskade fysiska aktiviteten hos barn samt att barn spenderar stor del av sin 

vardag i förskola och förskoleklass kommer denna studie att fokusera på arbetet med planerad 

fysisk aktivitet i ovanstående verksamheter. Studien kommer att belysa förskollärares arbete 

med fysisk aktivitet samt på vilket sätt förskolans och förskoleklassens verksamheter skiljer 

sig åt. Yrkesgruppen förskollärare har valts utifrån vår kommande yrkesroll samt att 

undersökningsområdet, fysisk aktivitet, har valts utifrån vårt intresse.  

 

1.1. Definition av fysisk aktivitet 

Folkhälsoinstitutets övergripande definition av fysisk aktivitet sammanfattar alla typer av 

aktiviteter som ökar energiförbrukningen. Det innefattar vardagsmotion och transport, 

exempelvis att bära, gå, lyfta samt promenera och cykla. Begreppet omfattar även fysisk 

aktivitet i arbetet, hemmet och som fritidsintresse. Ytterligare representerar 

folkhälsoinstitutets definition av fysisk aktivitet motion, träning samt idrott (Schäfer Elinder 



 

7 

 

& Faskunger, 2006). WHO anger att fysisk aktivitet för barn inkluderar lek, spel, sport, 

transport, skapande, idrottsundervisning i hemmet, förskola, skola, och vid fritidsaktiviteter 

(WHO, 2010). 

 

Fysisk aktivitet är med andra ord ett mångfacetterat begrepp och kan ha olika betydelser 

utifrån olika sammanhang. Då begreppet fysisk aktivitet benämns på olika sätt i läroplanerna, 

bland annat som: idrott, rörelse eller lek, kommer det i denna studie tolkas som alla aktiviteter 

som består av en pulshöjning hos barnet. Det kan till exempel vara olika 

koordinationsövningar, danser, muskelstärkande övningar, konditionsaktiviteter samt 

lagidrotter och lekar. Planerad fysisk aktivitet kommer i denna studie förstås som alla fysiska 

aktiviteter som är planerade i verksamheterna av förskollärare. Därmed har den planerade 

fysiska aktiviteten samma betydelse som ovan men med betoning på att den fysiska 

aktiviteten är planerad. 

 

2. Bakgrund 

För det första beskrivs de olika institutionernas uppbyggnad samt vilken typ av verksamhet 

förskola och förskoleklass är. Detta för att skapa en förståelse hur arbetet i de olika 

verksamheterna ser ut samt vilka typer av personalkategorier det finns. För att få en bredare 

inblick i vad planerad fysisk aktivitet kan innebära i förskola respektive förskoleklass kommer 

bakgrunden som beskrivs i detta avsnitt att behandla övergripande forskning kring fysisk 

aktivitet för barn. Bakgrundsavsnittet är uppdelat i två större underrubriker varav den första 

beskriver vetenskaplig forskning som innefattar barn och fysisk aktivitet, arbetssätt utifrån 

MUGI-modellen*, miljöns betydelse, samt förskollärares förhållningssätt och uppfattningar. 

Den andra underrubriken beskriver de delar i styrdokumenten som innefattar barns fysiska 

aktivitet utifrån Läroplan för förskolan samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet.  

 

 

 

*MUGI-modellen står för Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. En modell som används för att främja barns motoriska utveckling, 

självkänsla och lärande 
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2.1. Verksamheternas uppbyggnad 

Enligt Skolverket (www.skolverket.se) har kommunen ansvar att organisera och erbjuda 

förskola och förskoleklass. Förskolorna som finns inom området för denna studie är öppen 12 

timmar om dagen medan förskoleklassernas undervisningstimmar är tre timmar (Information 

hämtad från kommunens hemsida). Öppettider skiljer sig därmed från de olika institutionerna.  

 

Förskolan är frivillig och erbjuder omsorg för barn från ett år till det år de fyller sex år. 

Förskoleklassen erbjuds från och med höstterminen det år barnen fyller sex år. 

Förskoleklassen kan beskrivas som en bro mellan förskola och skola men påminner om 

grundskolans verksamhet då den har delar i sin undervisning som är lik grundskolans. 

Exempel är att de har schemalagda aktiviteter. I dagsläget är även förskoleklassen frivillig 

men från och med höstterminen 2018 kommer förskoleklassen att vara en obligatorisk 

skolform (Prop. 2017/18:9). Inom förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan 

personal med pedagogisk utbildning. I förskoleklassen arbetar förskollärare, lärare och 

fritidspedagoger och annan personal med pedagogisk utbildning (www.skolverket.se).   

 

2.2. Forskning kring barn och fysisk aktivitet  

Forskning framhäver att det finns en signifikant skillnad mellan de barn som rör sig mest och 

de som rör sig minst under dagen (Storli & Hagen, 2010). De barn som är minst fysisk aktiva 

är det oavsett verksamhetens innehåll och likadant är det för de som rör sig mest. Det är 

individens personliga egenskaper och gener som påverkar hur mycket barn rör på sig under en 

dag. Planerade fysiska aktiviteter kan då fungera som ett redskap för de barn som har låg nivå 

av fysisk aktivitet, samtidigt som den kan hämma de barn som är mest fysiskt aktiva (a.a.). 

Förskollärare i en finsk studie framhåller att vissa barn har benägenhet att välja lugna och 

stillasittande aktiviteter, medan andra barn verkar ha en medfödd tendens till att vara mer 

aktiva (Määtä, Ray, Roos & Roos, 2015).  

 

Resultatet i en norsk studie med 111 barn framhäver att endast 60% av de norska barnen 

kommer upp i WHO’s rekommendationer av daglig fysiska aktivitet (Andersen, Borch-

Jensen, Øvreås & Ellingsen, 2016). Studien visar även att pojkar är mer aktiva än vad flickor 

är inomhus. Både i Sverige och i flera andra länder i Europa rör sig pojkar mer på förskolan 

än vad flickor gör (Berglind, 2017; De Decker et al., 2013; Soini et al., 2014). I de svenska 

hemmen ser det däremot annorlunda ut. Där är det flickorna som är mer fysiskt aktiva än vad 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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pojkarna är (Berglind, 2017). Detta är på grund av att pojkarna har mer skärmtid på kvällar 

och helger än vad flickorna har (a.a.).  

 

En annan aspekt i forskning kring barns fysiska aktivitet är hur gruppen av barn är 

konstruerad. Gruppen spelar en viktig roll för barns rörelsemönster. Om ledaren i 

kamratgruppen är fysiskt aktiv kan det medföra att andra barn inspireras och tar efter det 

aktiva barnets egenskaper och själva också rör sig mer (Määtä et al., 2015). Pojkar är mer 

fysiskt aktiva när de befinner sig i grupp med andra barn medan det inte finns någon 

signifikant skillnad i rörelsemönstret hos flickorna beroende på om aktiviteter sker i grupp 

eller när de är ensamma (Soini et al., 2014). Barn rör sig mer när de befinner sig i en mindre 

grupp än om de deltar i aktiviteter med hela barngruppen/klassen (Schletchter, Rosenkrantz, 

Bronwyn, Fees & Dzewaltowski, 2016). Det innebär att byta ut helklassaktiviteter i 

verksamheten till att innehålla fler moment i små grupper kan främja barns fysiska aktivitet 

och att fler barn då skulle nå upp till de rekommendationer som finns för det. Däremot menar 

Livonen et al. (2015) att barn rör sig mer när barn leker själva än när de är i grupp 

tillsammans med andra. 

 

2.2.2. Planerad fysik aktivitet utifrån MUGI-modellen 
 

MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) är en svensk modell som används för 

att främja barns motoriska utveckling, självkänsla och lärande. Modellen innebär att man 

lägger till extra idrottsundervisning med stort fokus på koordination, balans och grovmotorik 

(www.mugi.se). Svensk forskning har visat att det finns ett samband mellan barns fysiska 

aktivitet och deras prestationer i skolämnen (Ericsson, 2008). I ett projekt där MUGI-

modellen använts, har det efter en tre år lång kartläggning av 252 barn i årskurs 1–3 visat sig 

att de barn har utövat fysisk aktivitet ett fler gånger i veckan utvecklar sig mer motoriskt och 

även har lättare att lära sig kunskaper i skolämnena svenska och matematik, än de barn som 

har den vanliga idrottsundervisningen på en till två tillfällen i veckan. Ökad grad av fysisk 

aktivitet kan förutom att stärka barns motoriska färdigheter därmed även användas som 

pedagogiskt instrument i exempelvis svenska och matematik (a.a.). I en annan svensk studie 

som utifrån MUGI-modellen behandlar fysisk aktivitet och motoriska färdigheter för barn i 

årskurs 1–9 framhävs det att det inte är någon skillnad på pojkar och flickors fysiska aktivitet 

överlag. Det som däremot framgår i denna studie är att flickor i årskurs 1–3 är mer fysiskt 

aktiva än pojkar men att det under åren fram till årskurs 9 jämnar ut sig och inte finns några 
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signifikanta skillnader. Denna studie hade totalt 245 medverkande barn, 49% pojkar och 51 % 

flickor (Ericsson, 2011). 

 

Gemensamt för dessa två studier är att den undervisningstid som idag finns i skolorna, det vill 

säga en till två gånger i veckan är för lite, framförallt för de barn som har motoriska 

svårigheter (Ericsson, 2008; 2011). Det har visat sig lärarnas planering av fysisk aktivitet och 

attityder kring ämnet är en fundamental del i hur barn tar emot undervisningen. Genom att 

lägga stor vikt vid planering av fysisk aktivitet kan lärare öka barns motivation till rörelse och 

därmed bidra till en bättre självkänsla och minska risken för att barn känner sig osäkra på sina 

motoriska färdigheter (Ericsson, 2011).   

 

2.2.3. Miljöns betydelse 

Flera forskningsresultat visar att barn rör på sig mer utomhus än inomhus (Storli & Hagen, 

2010; Andersen et al., 2016; Livonen et al., 2016; Raustorp, Pagels, Boldemann, Cosco, 

Söderström & Mårtensson, 2012). En finsk studie som omfattar 53 barn har visat att cirka 

73% av aktiviteterna inomhus ses som stillasittande, 22% som lätt pulshöjande medan endast 

5% uppmäts som fysiska aktiviteter med hög intensitet (Livonen et al., 2016). Inomhusmiljön 

kan hindra barn att vara fysiskt aktiva då den främst är utformad för att utföra stillasittande 

aktiviteter (a.a.). Även Määtä et al. (2015) menar att inomhusmiljön inte är strukturerad för att 

främja fysisk aktivitet. Springa inomhus är inte möjligt eller tillåtet på grund av risken för att 

barn kan göra sig illa samt att ljudnivån ofta blir för hög vid livliga aktiviteter (a.a.). Samtidigt 

som studier visar att barn rör sig mer utomhus än inomhus, räcker det inte med att med att 

bara öka utomhusvistelsen för att barns fysiska aktivitet ska bli tillräcklig. Istället behöver det 

tillkomma fler planerade aktiviteter inriktade på rörelse (Livonen et al., 2016).  

 

Andersen et al. (2016) menar att den fysiska aktiviteten är högre utomhus på grund av att det 

där finns större ytor, fler möjligheter till fysiska aktiviteter samt färre regler att förhålla sig 

till. Även om aktivitetsnivån ses som hög utomhus visar studien att de 25% av barnen som har 

lägst aktivitetsnivå rör på sig lika mycket inomhus och utomhus (a.a.). Det är ingen skillnad 

mellan barns rörelsenivå på förskolegården och ute i naturen som exempelvis vid 

skogsutflykter (Storli & Hagen, 2010). Utrustning på förskolans gård inspirerar alltså lika 

mycket till fysisk aktivitet som naturen (a.a.). 
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En jämförande studie mellan Sverige och USA som omfattar 50 barn visar att de svenska 

barnen i studien är mer fysiskt aktiva än de deltagande amerikanska barnen (Raustorp et al., 

2012). Studien visar att aktivitetsnivån är högre utomhus i de båda länderna. De svenska 

barnen i studien är utomhus längre tid under dagen än de amerikanska barnen. Även inomhus 

rör sig de svenska barnen mer än de amerikanska barnen. På så vis är det inte bara längden på 

utomhusvistelsen som spelar roll när det kommer till barns fysiska aktivitet. Den amerikanska 

och svenska förskolekulturen skiljer sig åt. Bland annat framkommer det ur studien att de 

amerikanska barnen blir uppmuntrade att sitta stilla och utföra lugna aktiviteter.  

 

Utifrån en annan studie har de visat sig att material som utmanar för rörelse exempelvis 

klätterställningar, hopprep, cyklar, påverkar barns fysiska aktivitet positivt (De Decker et al.). 

Å andra sidan har det visat sig att när material inte finns tillgängligt minskar barns spontana 

rörelse och barnen blir mer stillasittande. Miljön har en betydande roll när det kommer till 

barns fysiska aktivitet (Bundy et al., 2009). Det material som finns tillgängligt påverkar hur 

barn har möjlighet att röra på sig. Löst material som exempelvis brädor, bildäck och 

plastlådor, ger mer syfte till leken vilket i sin tur leder till mer rörelse hos barnen (a.a.). 

 

2.2.4. Förskollärares förhållningssätt och uppfattningar 

Förskollärares förhållningssätt, det vill säga hur förskollärare förhåller sig till barnen, har 

visat sig vara en bidragande faktor i hur förskollärare bedriver sin undervisning. 

Förhållningssättet kan påverkas av de tidigare erfarenheter som förskollärare har varit med 

om, i både barndom och yrkesliv (Venetsanaou & Kambas, 2016). Exempelvis kan 

förskollärares tidigare erfarenheter av idrottsundervisningen i skolan spela en roll i hur 

förskollärare sedan bemöter barn i relation till fysisk aktivitet (a.a.). En annan aspekt är vilken 

typ av personlighet, utbildning och undervisningsstil som förskollärarna besitter (De Decker 

et al., 2013).  Det har visat sig att de förskollärare som har negativa erfarenheter kring fysisk 

aktivitet från sin egen barndom och undervisning i skolan bedömer sitt eget förhållningssätt 

och ledarskap som begränsat (Venetsanaou & Kambas, 2016). Det kan till exempel vara att de 

gärna ser att andra förskollärare eller övrig personal håller i undervisningarna gentemot fysisk 

aktivitet, då de själva anser att det är tråkigt eller att de inte besitter tillräckligt med kunskap 

(a.a.). Förskollärare som däremot har ett öppet och engagerat förhållningssätt har enklare att 

bedriva fysiska aktiviteter tillsammans med barnen. Detta för att de genom sitt 
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förhållningssätt och kroppsspråk visar en positiv attityd gentemot ämnet (De Decker et al., 

2013). 

 

En annan aspekt är att förskollärare kontinuerligt behöver fortbildning och utveckla vidare 

kunskap kring barns fysiska aktivitet och stillasittande. Detta för att fortsätta främja arbetet 

gentemot barn och fysisk aktivitet (a.a.). Genom att anpassa undervisning utifrån 

förskollärares befintliga kunskaper, barns tidigare erfarenheter och intressen samt vara 

flexibel för olika undervisningsmiljöer, skapar förskollärare goda förutsättningar för att 

barnen ska få positiva erfarenheter kring fysisk aktivitet (Howie et al., 2015).   

 

Förskollärare påpekar även att barnen är som mest stillasittande under rutinsituationer som 

kräver att barnen kan sitta stilla såsom samlingen eller vid matsituationer (Määtä et al. 2015). 

Därför anser förskollärarna i studien att det är viktigt att tidigt lära barn att sitta stilla. 

Förskollärare uppskattar att barn sitter ner cirka fem till tio minuter åt gången och då ägnar sig 

åt aktiviteter som exempelvis lugn lek, rita eller läsa böcker. Flera förskollärare lyfter att de är 

oroliga för att barnen ska göra illa sig när de leker livliga och fysiskt aktiva lekar (Bundy et 

al., 2009; De Decker et al., 2013). Det är en anledning till att lugna aktiviteter inomhus 

föredras framför att välja att gå ut och exempelvis klättra i klätterställningar eller cykla 

(Bundy et al., 2009). Förskollärare framhåller att riskerna med att låta barn välja rörliga lekar 

är större än de hälsofördelar som finns med att vara fysiskt aktiv. Det finns flera barriärer till 

att förskollärare väljer att inte gå ut och leka med barnen. Bland annat skyller de på att det är 

dåligt väder, att barnen inte har tillräckligt med varma kläder med sig eller att det är jobbigt 

att klä på en hel barngrupp (Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman, 2011). På så 

vis är det förskollärares attityder som påverkar vilka möjligheter barn har till att vara fysiskt 

aktiva. Samtidigt menar Copeland et al. (2011) att strukturerade aktiviteter kan hjälpa till att 

bygga hälsosamma vanor och en lugnare miljö i klassrummen. Strukturerade aktiviteter 

inriktade på fysisk aktivitet är viktigt för barns grovmotoriska utveckling. Barns som besitter 

goda grovmotoriska kunskaper har också bättre självförtroende och på så vis är 

förskollärarens roll att uppmuntra barnen att vara fysiskt aktiva (a.a.).  

 

2.2.5. Sammanfattning av forskning 

Flera studier visar att barn rör på sig mer utomhus än inomhus (Storli & Hagen, 2010; 

Andersen et al., 2016 & Raustorp et al., 2012). Andersen et al. (2016) menar att utomhus 
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finns det större ytor att röra sig på vilket i sin tur leder till att barns fysiska aktivitet ökar. 

Samtidigt visar andra studier att inomhusmiljön kan vara begränsande för barns rörelse 

(Livonen et al., 2016; Määtä et al., 2015). Inomhusmiljön är ofta dåligt strukturerad och 

utformad för att mestadels utföra stillasittande aktiviteter (Livonen et al., 2016). Det finns 

även risker att barn gör sig illa på grund av att inomhusmiljöns utformning samt att 

arbetsklimatet blir dåligt på grund av för hög ljudnivå vid livliga och fysiska lekar (Määtä et 

al., 2015). Grupputformningen påverkar hur pass fysiskt aktiva barn är (Määtä et al., 2015; 

Schletcher et al., 2016). Aktiviteter i mindre grupper har visat sig främja barns aktivitetsnivå. 

Även olika typer av material kan positivt påverka barns fysiska aktivitet (Bundy et al., 2009). 

Detta genom att material kan leda till att olika lekar och aktiviteter blir mer meningsfulla för 

barnen vilket i sin tur leder till en högre aktivitetsnivå. 

 

Tidigare erfarenheter spelar en betydande roll för hur förskollärare planerar och utför fysisk 

aktivitet (Venetsanaou & Kambas, 2016). De Decker et al. (2013) framhäver att förskollärare 

och lärare besitter för lite kunskaper för att kunna bedriva en undervisning inom fysisk 

aktivitet och att det behöver tillkomma mer fortbildning för att öka deras kunskaper inom 

ämnet (a.a.). Att lägga stor vikt vid planering av fysisk aktivitet kan lärare öka barns 

motivation till rörelse (Eriksson, 2011). Genom att anpassa sin undervisning utifrån sina egna 

erfarenheter i kombination med barns intressen skapar förskollärare goda förutsättningar för 

att barnen ska få positiva erfarenheter kring fysik aktivitet (Howie, 2015). 

 

2.3. Styrdokumenten  

2.3.1. Läroplan för förskolan 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2016) framhäver att förskolan ska erbjuda en 

miljö som ska locka till lek och aktivitet både inomhus och utomhus. Barn i förskolan ska 

erbjudas möjlighet till att utvecklas utifrån sina egna erfarenheter och på så vis skapa sig en 

tilltro till sin egen förmåga. Barn ska genom lek få möjlighet att röra sig och vidareutveckla 

sina befintliga kunskaper bland annat genom olika kommunikation och estetiska 

uttrycksformer såsom sång, musik, rytmik, bild, dans och rörelse. Förskollärare ska även 

erbjuda barn möjlighet till att växla mellan olika aktiviteter under dagen och på så vis ge 

barnen inflytande genom eget planerande.  

 

Läroplan för förskolan betonar även att barns egen kreativitet och fantasi i lek ska synliggöras 

genom hela förskoleverksamheten. Samtidigt framgår det av förskolans läroplan att barn ska 
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mötas av vuxna som ger både stimulans och vägledning som stimulerar både det enskilda 

barnet och barngruppen vilket betyder att förskollärares förmåga att planera och strukturera 

verksamheten är avgörande. I förskolans uppdrag framgår det även att barn i förskolan ska få 

möjlighet att utveckla och vidareutveckla sin koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och 

motorik, vilket även innefattar att barnet ska förmedlas kunskap och medvetenhet om 

förståelsen för den egna hälsan och välbefinnandet. Vidare ska barnet i förskolan ges 

möjlighet att förkovra sin förmåga att förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter i olika 

uttrycksformer, exempelvis via skapande, bild, musik, sång, drama, lek och rörelse (a.a.). 

 

2.3.2. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, Skolverket, 2017) 

förespråkar att verksamheten ska vara utformad för att gynna elevers inlevelse, fantasi, och 

samarbetsförmåga genom praktiska arbetssätt och utforskande samt med estetiska 

uttrycksformer så som lek, skapande och rörelse (a.a.). Skapande och estetiska uttrycksformer 

är också en av de centrala aspekterna i undervisningen för förskoleklassen. Det innebär bland 

annat att eleverna ska få möjlighet till skapande genom exempelvis, bild, musik, drama, och 

dans. En annan central aspekt i undervisningen för förskoleklassen är fysiska aktiviteter, lekar 

och utevistelser. Det innebär att eleverna ska erbjudas att delta i både fysiska aktiviteter och 

lekar. Eleverna ska även få möjlighet till att vara med och organisera och initiera olika typer 

av lekar och aktiviteter. Det understryks att fysiska aktiviteter och lekar ska erbjudas eleverna 

både inomhus respektive utomhus i olika naturmiljöer oavsett väderlek och årstid. Vidare 

framhävs det att den fysiska aktiviteten i samband med kunskap om sömn och kost ger 

eleverna möjlighet att förstå hur de olika aspekterna kan påverka elevernas välbefinnande och 

hälsa (a.a.).   

 

I förskoleklassens avsnitt om lek, rörelse och fysisk aktivitet, framgår det att eleverna ska få 

möjlighet att uppleva rörelseglädje och erhålla förutsättningar för att utveckla allsidig 

rörelseförmåga genom deltagande i fysiska aktiviteter i olika naturmiljöer (Skolverket, 2017). 

Undervisningen ska bidra att eleverna utvecklar ett intresse för att vara fysiskt aktiva samt 

vikten av hur fysisk aktivitet och inaktivitet påverkar människans välbefinnande och hälsa 

(a.a.).  
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2.3.3. Sammanfattning av läroplanerna 

Både i förskolan och förskoleklassens läroplan framgår det att fysisk aktivitet har betydelse i 

institutionerna. Däremot använder sig förskolan av begreppet rörelse och förskoleklassen av 

begreppet idrott i sitt schema. En annan skillnad är att rörelse i förskolan ingår i avsnittet om 

förskolans uppdrag och inom förskoleklassen ingår idrott under ett eget avsnitt som benämns 

som lek, rörelse och fysisk aktivitet.   

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att jämföra förskollärares arbete med planerade fysiska aktiviteter i 

förskola och förskoleklass. 

• Hur ofta planeras fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass? 

• Var sker den planerade fysiska aktiviteten i förskola och förskoleklass? 

• Vilka aktivitetstyper genomförs i förskola och förskoleklass? 

• Skiljer sig den planerade fysiska aktiviteten från förskola till förskoleklass? 

3.1 Studiens avgränsning 

För att begränsa studien har ett ställningstagande kring studiens storlek tagits. En avgränsning 

bör göras i ett tidigt skede för att tydliggöra det som ska undersökas och därmed minska 

risken för att samla in onödigt material som inte motsvarar frågeställning och syfte 

(Rienecker, 2013). Studien har därför avgränsats utifrån vårt intresse och vår kommande 

yrkesroll till enbart förskollärare som yrkesgrupp. Därmed kommer inte andra yrkesgrupper 

som barnskötare, fritidspedagoger, lärare och annan personal behandlas i denna studie.  På 

grund av den tidsram som finns tillgänglig samt svårigheterna av att kunna skatta barns 

spontana fysiska aktivitet har studien avgränsats ytterligare genom att endast fokusera på 

förskollärares planerade fysiska aktivitet, det vill säga att barns spontana fysiska aktivitet inte 

kommer undersökas i studien.  

 

4. Metod 

Metodvalet för denna studie är en enkätundersökning. Enkätundersökningen riktar sig till 

legitimerade förskollärare inom förskola och förskoleklass. Enkätstudie har valts utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Då studien är av komparativ utformning och avser att samla 

in en större mängd data, har enkäter varit den metod som varit mest lämplig för att nå ut till 
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ett större urval av förskollärare i bägge institutionerna. Enkäterna har lämnats ut i förskolor 

och förskoleklasser (bilaga 2.). Inför enkätutlämning har alla förskolor och förskoleklasser 

informerats via telefon. Tillsammans med enkäterna lämnades ett missiv (bilaga 1.). Missivet 

innehåller information om studiens syfte det vill säga att undersöka förskollärares arbete med 

planerade fysiska aktiviteter i förskola och förskoleklass. Missivet innehåller även 

information om att enkäten är frivillig att delta i samt hur enkäten är upplagd och utformad. 

Nedan följer en mer omfattande beskrivning av enkätens utformning och avgränsning, urval 

av undersökningsgrupp, genomförande av enkät och etiska övervägande. Därefter följer ett 

avsnitt om bearbetning och bortfall av insamlade data.  

 

4.1. Enkätens utformning och avgränsning 

Enkäten var i pappersformat och bestod av nio slutna och tre öppna frågor. Slutna frågor 

innebär att frågorna är utformade med färdiga svarsalternativ där deltagarna inte får formulera 

sina egna svar (Trost & Hultåker, 2016). En fördel med att använda slutna frågor är att 

jämförbarheten i svaren ökar (Bryman, 2011).  En nackdel med att använda sig av slutna 

frågor kan vara att respondenterna måste svara utifrån de specifika svarsalternativ som finns i 

enkäten och därmed inte får möjlighet att formulera sina egna svar. Öppna frågor passar bättre 

för att få svar på frågor som ”vad” eller ”vilka” där deltagarna själv får beskriva med egna ord 

vilka aktiviteter de har planerat och utfört.  En nackdel med att använda öppna frågor är att 

respondenternas svar blir ett tolkande vilket kan bidra till svårigheter när svaren ska 

analyseras (a.a.). Eftersom studiens syfte och frågeställning var att jämföra ”hur ofta” samt 

”vilka” planerade fysiska aktiviteter som sker i förskola och förskoleklass var en blandning av 

slutna och öppna frågor mest lämpligt.  

 

4.1.1 Enkätens reliabilitet och validitet 

Då valet av frågor omfattar tidsperspektiv men även behandlar deltagarnas egen uppskattning, 

innehåller enkäten både öppna och slutna frågor. För att öka reliabiliteten för deltagarna har 

enkäten utformats med klara instruktioner och meningsuppbyggnader för att vara så tydlig 

som möjligt (Trost & Hultåker, 2016). Enkätfrågorna har därför strukturerats upp i avsnitt. 

Avsnittet med frågor om deltagarnas bakgrundsinformation kommer först. För det andra följer 

ett övergripande avsnitt kring planerad tid för fysisk aktivitet. Därefter presenteras en 

uppdelning på planerad fysisk aktivitet inomhus respektive utomhus. Uppdelningen är dels för 

att deltagarna ska få en tydligare avgränsning i enkäten men även för att resultatet lättare ska 
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kunna analyseras (Hjalmarsson, 2014). Avslutningsvis följer en öppen fråga om deltagarna 

har någonting övrigt att tillägga om planerad fysisk aktivitet. 

 

Svarsalternativen på de slutna frågorna har utformats i vertikalt svarsformat. Vertikalt 

svarsformat minskar risken att deltagarna kryssar i fel svar på frågorna och ger därför en 

tydligare bild av de olika svarsformaten (Hjalmarsson, 2014; Bryman, 2011). 

Svarsalternativen är även framställda utifrån hur många gånger planerad fysisk aktivitet utförs 

i veckan. För att öka studiens validitet har därför svarsalternativen framställts utifrån 

tidsformat i antal gånger, timmar och minuter i veckan, vilket tydliggör tidsspannet för 

deltagarna. Ur validitetsaspekten har svar som aldrig, sällan och ofta inte använts då de är för 

övergripande och därför inte motsvarar studiens syfte (Trost & Hultåker, 2016). 

 

 

4.1.2. Pilotenkät 

En pilotenkät har skickats ut till fyra förskollärare för att undersöka om enkätens frågor och 

svarsalternativ är utformade på ett begripligt sätt. Efter utvärdering av pilotstudien har 

enkäten tydliggjorts innan den delats ut till de förskolor och förskoleklasser som medverkat i 

undersökningen. De ändringar som gjorts är att placera de övergripande frågorna kring 

planerad fysisk aktivitet till enkätens början istället för att ha dem längst ner i enkäten som det 

var från början. Detta för att tydliggöra att det inte handlade om att räkna ihop tiden kring 

planerad fysisk aktivitet utomhus samt inomhus som det hade tolkats som i piloten. Därefter 

har begreppet ” i din förskola” ändrats till ”i din förskoleavdelning” för att tydliggöra om att 

det handlar om den deltagande förskollärarens egen avdelning och inte hela förskolan 

förskolläraren arbetar i. En pilotstudie är relevant vid enkätundersökningar för att det då inte 

finns någon intervjuare närvarande som kan förmedla eventuella oklarheter (Bryman, 2011).  

 

4.2. Urval av undersökningsgrupp 

Totalt har 148 enkäter med missiv delats ut till legitimerade förskollärare i tio förskolor och 

tio skolor i en kommun i Mellansverige. Urvalet på de medverkande förskolorna och skolorna 

har gjorts i form av flerstegsurval (Trost & Hultåker, 2016). Ett av urvalen är utifrån 

geografiskt avstånd vilket betyder att det förskolor och förskoleklasser som innefattat studien 

har varit inom kommunens tätort och har därför motsvarat en liten del av populationen 

legitimerade förskollärare i Sverige. Förskolor och skolor i studien har valts utifrån dess 
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storlekar, vilket innebär att ett urval kring hur många klasser och avdelningar det finns på 

varje institution har tagits i åtanke. Förskolorna och skolorna har även valts utifrån hur långt 

avstånd det är till dem. Detta har kunnat bedömas med hjälp av kommunens hemsida som 

beskriver både i vilket område institutionerna ligger i, respektive hur många avdelningar och 

klasser institutionerna har. De förskolor som deltagit i studien har innefattat två förskoletäta 

områden i kommunen som inneburit att det har varit flera förskolor nära varandra. 

Förskoleklasserna har valts utifrån skolornas storlek och har varit mer utspridda än 

förskolorna. Förskoleklasserna har ändå varit under rimligt geografiskt avstånd, inte längre än 

en mils radie från kommunens stadskärna.  

 

Avsikten var att dela ut lika många enkäter till respektive institution men då förskoleklasser 

och förskolors personaluppbyggnad sett olika ut har därför antalet utlämnade enkäter på 

respektive institution varierat. Totalt var det 71 enkäter i som delades ut förskoleklasser och 

77 enkäter som delades ut i förskolor. Skillnaden mellan antalet utlämnade enkäter mellan 

förskola och förskoleklass är därför endast sex enkäter. Då enkätundersökningen omfattar 

planerad fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass har en avgränsning av kommunala och 

privata förskolor gjorts där endast kommunala har deltagit. Detta är för att resultatet inte 

skulle kunna påverkas av exempelvis ekonomiska faktorer tillexempel av ett ökat 

materialutbud och tillgänglighet (Hjalmarsson, 2014).  I studien deltog 77 legitimerade 

förskollärare som arbetar i förskolor och förskoleklasser. Av de 77 respondenterna kom 30 

förskollärare från förskolor och 47 av dem från förskoleklass. 72 respondenter var kvinnor 

och fem respondenter var män. Alla män som deltagit i studien arbetar i förskoleklass.  

 

 
Tabell 1. Antal deltagare 

 
Kvinna (n) Man (n) Totalt (n) 

Förskola 
100% (30) 0% (0) 100% (30) 

Förskoleklass 
89% (42) 11% (5) 100% (47) 

Totalt 
94% (72) 6% (5) 100% (77) 

.  
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4.3. Etiska överväganden 

Studien är utformad utifrån de etiska riktlinjer som finns för samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Innan utlämningen av enkäterna har alla deltagare fått information 

via telefon om studiens syfte och utformning. Deltagarna fått information om att enkäten är 

frivillig att medverka i. Respondenternas svar kommer att hanteras så att inga obehöriga får 

tillgång till materialet. Inga namn på arbetsplatser eller namn på deltagare kommer att 

presenteras i studien. Efter studiens avslut kommer de insamlade enkäterna att arkiveras på 

Högskolan i Gävle under en begränsad tid för att sedan förstöras.  

 

De förskolor och förskoleklasser som har deltagit i studien har inte omfattat de förskolor som 

under studietiden varit studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Detta för att vi och 

förskollärarna på VFU-förskolorna haft ett långvarigt samarbete under tre års tid, vilket skulle 

kunna påverka förskollärarnas svar.  

 

Angående enkäten som metod har ambitionen varit att nå ut till en så stor del av populationen 

som är relevant för denna studie. Enkäten utformades därför mestadels med slutna frågor för 

att det skulle vara enkelt att fylla i och även gå någorlunda snabbt. Enkel och tydlig 

enkätutformning möjliggör en större svarsfrekvens än de enkäter som kräver mycket eget 

tyckande och tänkande och på så vis tar längre tid att fylla i (Trost & Hultåker, 2016). 

Däremot finns tre öppna frågor i enkäten varav den tredje frågan är en ”övrigt-fråga” vilket 

innebär att förskollärarna själva får beskriva om de har något övrigt att tillägga kring planerad 

fysisk aktivitet. Det som kan vara problematiskt med denna typ av enkäter är om 

förskollärarna upplever att något av de färdiga svarsalternativ som finns inte överensstämmer 

med det som sker i verksamheten vilket i så fall kan bidra till bortfall av svar. Däremot har ett 

övervägande kring just denna typ av problematik tagits då de öppna frågorna har varit med i 

enkäten.  

 

Utlämnandet och inhämtandet av enkäterna har gjorts genom att vi åkt ut till varje förskola 

och förskoleklass och lämnat över enkäterna till förskollärare på respektive avdelning och 

klass. Enkäterna har lämnats ut med tillhörande missiv. Varje avdelning och klass har även 

mottagit ett stort kuvert för att lägga sina ifyllda enkäter i. Detta för att underlätta inhämtning 

av enkäter då alla enkäter ligger i samma kuvert när studenterna hämtar upp dem. Kuvertet är 

även till för att värna om respondenternas konfidentialitet då de inte behöver lämna ut deras 
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enkätsvar enskilt samt att enkäterna blandas med varandra och därför inte går att urskilja vilka 

respondenterna är inte heller vilken förskoleavdelning respektive förskoleklass de arbetar i. 

Däremot går det inte att garantera att annan personal har tittat på respondenternas enkätsvar. 

Detta har dock varit någonting som var och en har fått ta ansvar för när man som respondent 

fyllt i sin enkät. Utöver de stora kuverten som skickades med till institutionerna, har 

ytterligare två större kuvert använts vid uppsamlandet av enkäterna. Detta för att lättare kunna 

separera förskolan och förskoleklassen åt och sedan lättare kunna bearbeta data. Vid 

insamlandet av enkäterna har alltså de från förskolan lagts in i ett enskilt stort kuvert och de 

från förskoleklassen i ett separat.    

 

4.4. Bortfall 

Totalt insamlades 78 enkäter, 31 från förskola och 47 från förskoleklass. En enkät från 

förskolan togs bort på grund av att den var ofullständigt ifylld där respondenten endast svarat 

på en fråga. Enligt Bryman (2011) anses en studie tillräckligt trovärdig när svarsfrekvensen är 

minst 50%. Vid ett större bortfall blir deltagandet för lågt för att resultatet ska kunna bli 

tillförlitligt. Svarsfrekvensen är i denna studie för förskolan 40% och för förskoleklass 66%. 

Det ger studien en total svarsfrekvens på 52 %, vilket motsvarar tillräcklig data för denna typ 

av studie. 

 

4.5. Dataanalys 

Data har bearbetats statistiskt och deskriptivt, vilket innebär att de frågorna med slutna 

svarsalternativ har bearbetats statistiskt medan de frågorna med öppna svarsalternativ har 

bearbetats deskriptivt. Den statistiska bearbetningen kommer att innehålla tabeller, 

signifikanstester och text. Till hjälp att statistiskt bearbeta datamaterialet användes 

dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). En databas skapades för 

att kunna få ut statistisk information samt för att kunna utföra olika analyser. Ett Pearson’s 

Chi2-test genomfördes för att upptäcka olika samband utifrån datamaterialet. Detta test visar 

på signifikansen och styrkan av ett samband (www.spssakuten.com). Signifikanstester 

används för att se om enbart slumpen kan förklara skillnaden mellan grupperna, som i detta 

fall förskola och förskoleklass (www.infovoice.se). Det finns flera typer av tester som går att 

tillämpa vid analys av data beroende på vilken typ av undersökning som görs (a.a.). För att 

beskriva om ett resultat är signifikant används ett P-värde. P-värdet står för sannolikhet och är 

ett mått på när ett samband kan ses som signifikant. I denna studie har en signifikansnivå på 
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p=<.05 valts för att bedöma om ett samband kan ses som signifikant. Denna signifikansnivå 

innebär att det finns en felmarginal på 5% att sambandet är falskt (Körner, 2006). I praktiken 

används nästan alltid en signifikansnivå på 5% om det inte finns särskilda anledningar för 

något annat. Ett exempel på det kan vara när man vill signifikanstesta om bevisen i en 

rättegång är tillräckliga för att fälla eller fria en misstänkt person. Då vill man inte acceptera 

en felmarginal på 5%, utan då behövs det ett lägre p-värde för att med största sannolikhet inte 

döma en oskyldig person (a.a.).  Med en säkerhet på 95% vill vi vara säkra på att vårt resultat 

inte bygger på en slump, utan att ett samband existerar för vår population. Sannolikheten 

anger hur sannolikt det är att en skillnad eller ett samband beror på slumpen. Exempelvis 

p<.25 innebär att det är en sannolikhet på 25 av 100 att skillnaden är slumpmässig. Värdet på 

Cramer’s V visar på styrkan av sambandet och kan variera från 0 till 1. 0. Ju närmare 1 värdet 

är desto starkare samband, där 0-0.22 ses som ett svagt samband 0,22-0,30 ganska starkt 

samband och över 0.3 är ett starkt samband (Löfgren & Näverskog, 1994, refererad i 

Ericsson, 2008) I dataprogrammet kodades respondenternas svar om så att A= 1 och B=2 och 

så vidare. Variabeln kön har delats upp som 1= kvinna, 2= man och 3= annat. 

 

I studien är de jämförande grupperna, förskola och förskoleklass, olika stora. Därför har 

respondenternas svar i den statistiskt analyserade delen bearbetats och kommer att presenteras 

i procentform. På så vis redovisas diskrepansen mellan grupperna på ett mer rättvist sätt. 

Antal svar är mindre än 100 och därför kommer varje procent att inte motsvara en person eller 

svar. 1 % procent motsvarar 0,77 personer. Antal svar benämns med bokstaven ”n” och 

kommer att presenteras inom parenteser i de olika tabellerna. 

 

De två öppna frågorna som handlar om vilka fysiska aktiviteter som genomförts de senaste sju 

dagarna utomhus respektive inomhus har kategoriserats utifrån vilka likheter de har. Dessa 

frågor har bearbetats deskriptivt. Deskriptiv statistik handlar att organisera, summera och 

presentera data på ett överskådligt och informativt sätt (Wahlgren, 2012). Då alla aktiviteter 

innefattar planerad fysisk aktivitet har kategoriseringen gjorts så specifik som möjligt. 

Exempelvis har lekar delats upp i olika former av lekar för att lättare kunna urskilja vilka 

lekar som leks, om det är lekar med regler eller om det är hinderbanelekar. Planerade fysiska 

aktiviteter som innefattar helkroppsliga övningar som är mer idrottsliknande har vi valt att 

dela upp i specifika delar. Exempel på det är gymnastiska övningar där koordinationen och 

balansen övas, eller styrkeövningar där det mer är fokus på att träna en specifik muskelgrupp. 

Kondition innebär att det är springövningar som klara-färdiga-gå, jaga, stafett och 
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springövningar. Kategoriseringen av de planerade fysiska aktiviteterna har efter uppdelning 

resulterat i nio kategorier.  Dessa kategorier är: Dans, Bollsporter, Regellekar, Gymnastik och 

koordination, Rörelselek, Utflykt, Kondition och Styrka och Simskola. Inom kategorin dans 

ingår aktiviteter som exempelvis dans, just dance och dansstopp. Kategorin bollsporter 

innefattar aktiviteter med boll såsom fotboll, bandy och basket. Regellekar innebär lekar med 

regler som till exempel Kurragömma, Kycklingarna och vargen och Under hökens vingar 

kom. Gymnastik och koordinationsgruppen innehåller aktiviteter som exempelvis gymnastik 

till musik, balansövningar och yoga. Kategorin Rörelselek innefattar bland annat hinderbanor, 

rörelselekar och rastskoj med och utan material. Rastskoj innebär lärarledda fysiska lekar och 

aktiviteter ute på skolans gård. Kategorin utflykter innebär aktiviteter utanför förskolans och 

skolans område och innehåller aktiviteter med såsom promenader, lek i skog och 

uppdragskort i skog. Kategorin kondition innefattar exempelvis att springa, hoppa hopprep 

eller stafetter. I gruppen styrka ingår muskelstärkande övningar, klättring och styrketräning.  

Simskola innebär simundervisning i simhall. Svaren på de öppna frågorna har därefter 

bearbetats i dataprogrammet Microsoft Excel. I programmet har tabeller och diagram skapats 

för att bättre kunna redogöra för resultatet. 

 

 I studien har svar som inte gått att kategorisera valts bort och uteslutits. Exempel på sådana 

svar är när respondenterna angett att de har utfört aktiviteter som: träna sinnena, musik, 

sånglekar, två, ramsor, och motorik. Detta har gjorts för att det inte går att utläsa vad 

respondenterna menar för typ av aktivitet med de svaren. De svar som uteslutits är sex 

stycken svar från förskolan respektive fyra stycken svar från förskoleklassen.  

 

Frågan om förskollärarna hade någonting övrigt att tillägga kring planerad fysisk aktivitet, 

kommer att presenteras i en egen del i resultatet och är utformad i en tabell i form av 

respondenternas svar. Svaren handlar om respondenternas åsikter, tyckande och tänkande 

kring planerad fysisk aktivitet i övrigt.  

 

Resultatdelen i ”övrigt”-frågan är uppdelad i två tabeller, en som representerar förskolan och 

en annan som representerar förskoleklassen. Uppdelningen har gjorts för att skilja de båda 

institutionerna åt vilket har att göra med studiens jämförande syfte. Respondenternas svar 

kommer inte att bearbetas vidare än den uppdelning som gjorts mellan de medverkande 

förskolorna och förskoleklasserna. Detta för att frågan är utformad som en ”övrigt”-fråga och 

därmed inte en av de obligatoriska frågorna i enkäten. Totalt svarade 16 förskollärare i 
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förskolorna och nio förskollärare i förskoleklasserna. Respondenternas svar är analyserade 

utifrån deras svar och inte i antal vilket gör att en respondents svar kan förekomma flera 

gånger. 

 

5. Resultat 

Resultatet har utifrån denna studie visat att de medverkande förskoleklasser har mer planerad 

fysisk aktivitet än de medverkande förskolororna. Det gäller antal gånger i veckan, hur många 

timmar samt längden på utförda fysiska aktiviteter.  

 

Resultatet i tabell 2. visar det är vanligast att genomföra planerad fysisk aktivitet en till två 

gånger i veckan i både medverkande förskola och förskoleklass. Minst vanligt är helt 

avsaknad, det vill säga 0 gånger planerad fysisk aktivitet per vecka så väl förskola som 

förskoleklass. Det har även framgått ur svaren att det endast är i de medverkande 

förskoleklasserna som planerad fysisk aktivitet sker sju gånger eller fler i veckan. Detta 

resultat har visat att det finns en statistisk signifikans i hur ofta förskollärare i de deltagande 

förskolorna och förskoleklasserna planerar fysisk aktivitet i veckan, det vill säga att det finns 

ett samband mellan vilken arbetsplats förskollärare arbetar på och hur många gånger planerad 

fysisk aktivitet bedrivs. Utifrån tabell 2. kan det synliggöras att de medverkande 

förskoleklasserna har fler gånger planerad fysisk aktivitet än de förskolor som medverkat. 

 

 
Tabell 2. Antal Gånger planerad fysisk aktivitet i veckan 

 
0 gånger (n) 1-2 gånger (n) 3-4 gånger (n) 5-6 gånger (n) 

7 gånger eller 

fler (n) Totalt (n) 

Förskola 
4% (1) 48% (14) 38% (11) 10%(3) 0% (0) 100% (29) 

Förskoleklass 
7% (3) 53%(25) 17%(8) 4% (2) 19% (9) 100% (76) 

Totalt 
5% (4) 51% (39) 25% (19) 7%(5) 12% (9) 100% (76) 

Chi 2 visar p<.03 

 

Resultatet i tabell 3. visar att det är mest vanligt att förskollärare genomför planerad fysisk 

aktivitet en till två timmar i veckan i såväl medverkande förskolor som medverkande 

förskoleklasser. Det är minst vanligt att utföra planerad fysisk aktivitet i fler än sju timmar i 

veckan i både förskola och förskoleklass. Dock framkommer det ur svaren att om det sker 

planerad fysisk aktivitet fler än sju timmar så sker det i medverkande förskoleklasser och inte 
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i de förskolor som medverkat. Resultatet av Chi 2 visar ingen signifikans vilket innebär att det 

inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i hur många timmar per vecka förskollärare i de 

deltagande förskolorna och förskoleklasserna planerar fysisk aktivitet. Däremot har resultatet 

från denna studie ändå kunnat visa att de medverkande förskoleklasserna har planerad fysisk 

aktivitet fler antal timmar än de förskolor som medverkat, vilket framhävs i tabell 3.   

 
Tabell 3. Antal timmar planerad fysisk aktivitet 

 

Mindre än en 

timme (n) 1-2 timmar (n) 3-4 timmar (n) 5-6 timmar (n) 

7 timmar eller 

fler (n) Totalt (n) 

Förskola 
28% (8) 45% (13) 20% (6) 7% (2) 0% (0) 100% (29) 

Förskoleklass 
11% (5) 49% (23) 27% (13) 11% (5) 2% (1) 100% (47) 

Totalt 
17% (13) 48% (36) 25% (19) 9% (7) 1% (1) 100% (76) 

 Chi 2 visar p<.37 

 

Resultatet i tabell 4 visar att det är vanligast i de medverkande förskolorna att planerad fysisk 

aktivitet pågår i 6 till 14 minuter. Däremot framkommer det att det är vanligast att utöva 

planerad fysisk aktivitet i 45 minuter eller fler i de medverkande förskoleklasserna. Minst 

vanligt är att utföra planerade fysiska aktiviteter i fem minuter eller mindre, vilket 

överensstämmer med båda institutionerna. Vidare visar resultatet på ett starkt statistiskt 

signifikant samband mellan vilken arbetsplats de deltagande förskollärarna arbetar på och hur 

många minuter varje planerad fysisk aktivitet pågår. Det vill säga att de medverkande 

förskoleklasserna har fler antal minuter per varje planerad fysisk aktivitet än de medverkande 

förskolorna.  

 

 Chi 2 visa p<.0 

 

I en av enkätens frågeställningar om planerad fysisk aktivitet i förskolor och förskoleklassers 

inomhusmiljö, så tillfrågades de deltagande förskollärarna om antal gånger planerad fysisk 

 
Tabell 4. Antal minuter per planerad fysisk aktivitet 

 

5 minuter eller 

mindre (n) 

6-14 minuter 

(n) 

15-29 minuter 

(n) 

30-44 minuter 

(n) 

45 minuter eller 

fler (n) 

    Totalt 

(n) 

Förskola 
6% (2) 30% (9) 43% (13) 7% (2) 13% (4) 100% (30) 

Förskoleklass 
4% (2) 11% (5) 13% (6) 32% (15) 40% (19) 100% (47) 

Totalt 
5% (4) 18% (14) 25% (19) 22% (17) 30% (23) 100% (77) 
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aktivitet skedde inomhus per vecka. I denna fråga så har det visat sig att förskolor som 

deltagit i studien hade fler gånger planerade fysiska aktiviteter inomhus än de medverkande 

förskoleklasserna. Däremot visar resultatet av Chi 2 att det inte går att visa på någon 

signifikant skillnad mellan de deltagande förskolorna och förskoleklasserna när det kommer 

till hur många gånger förskollärare där planerar fysisk aktivitet inomhus i sin verksamhet.  

 

I en av frågorna tillfrågas de deltagande förskollärarna om antal gånger planerad fysisk 

aktivitet skedde utomhus per vecka. I detta resultat har det visat sig att de förskoleklasser som 

deltagit i studien har fler gånger planerad fysisk aktivitet utomhus än de förskolor som 

medverkat. Resultatet på denna fråga har visat ett starkt samband mellan vilken arbetsplats de 

deltagande förskollärarna arbetar på och hur många gånger de planerar fysisk aktivitet 

utomhus. Däremot visar resultatet av Chi 2 ingen signifikans, vilket innebär att vi inte har 

lyckats visa på ett statistiskt signifikant samband.  

 

5.1. Utförda planerade aktivitetstyper 

Nedan följer beskrivningar och diagram som visar på vilka typer av planerade fysiska 

aktiviteter som utförs i de medverkande förskolorna och förskoleklasserna. Denna resultatdel 

presenterar även var de olika aktivitetstyperna äger rum. Diagrammen beskriver hur många 

förskollärare som har planerat och utfört de olika aktivitetstyperna de senaste sju dagarna. 

 

Diagram 5 visar att Rörelselek är mest förekommande i de medverkande förskolorna. 

Aktiviteter som Gymnastik och koordination har även visat sig vara vanligt i de medverkande 

förskolornas verksamheter. Styrka är den minst förekommande aktiviteten i de deltagande 

förskolorna. Ingen av respondenterna uppger att simskola är någonting som utövas inom deras 

förskoleverksamheter. 
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Diagram 5. Typer av utförda aktiviteter i förskola. 

 

Diagram 6 visar att Rörelselek är mest förekommande i de medverkande förskoleklasserna. 

Dans, gymnastik och koordinationsaktiviteter är också någonting som är vanligt 

förekommande i de medverkande förskoleklasserna. Simskola är den aktivitet som är minst 

förekommande och därefter följer Bollsporter. 

 

 

Diagram 6. Typer av utförda aktiviteter i förskoleklass. 

 

Diagram 7 visar sammanlagt hur vanligt förekommande de olika kategorierna är i de 

medverkande förskolornas och förskoleklassernas planerade fysiska aktiviteter. Diagrammet 

tydliggör det som visats i ovanstående diagram men tydliggör också skillnaden mellan de två 

olika medverkande institutionerna. I detta diagram går det att utläsa att Rörelselek är den 
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planerade fysiska aktivitet som sker oftast i bägge institutionerna. Gymnastik och 

koordination är också en aktivitetskategori som sker ofta i de verksamheter som deltagit i 

studien. En skillnad som går att urskilja är att kategorin Simskola endast förekommer i de 

medverkande förskoleklasserna. 

 

 

Diagram 7. Övergripande utförda planerade aktivitetstyper 

 

I diagram 8 framgår det att det är en liten skillnad mellan var de olika aktivitetstyperna äger 

rum. I förskolorna som medverkat i studien kan det synliggöras att flertal av förskollärarnas 

aktivitetstyper sker utomhus än inomhus. I de medverkande förskoleklasserna sker fler av 

aktivitetstyperna inomhus än utomhus. Däremot är skillnaden i förskoleklasserna så pass liten 

att det inte utgör en märkbar skillnad i var de olika aktivitetstyperna äger rum.    

 

 
Diagram 8. Aktivitetstypernas plats 
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5.2. Övrigt att tillägga om planerad fysisk aktivitet 
 

Detta avsnitt presenterar den öppna frågan om förskollärarna har något övrigt att tillägga 

kring planerad fysisk aktivitet. Utifrån tabell 9 och 10 går det att utläsa att det är fler svar på 

denna fråga från de deltagande förskolorna trots att respondenterna från de medverkande 

förskolorna är färre än respondenterna från förskoleklasserna. Tabellerna är framtagna utifrån 

de medverkande förskollärarnas citat (se bilaga 3).   

 

Tabell 9. Kommentarer kring planerad 

fysisk aktivitet förskola 

Frekvens 

Styrd/oplanerad fysisk aktivitet 7 

Tematiserade aktiviteter (ex. temat min 

kropp, yoga, hälsa) 

4 

Ursäktande svar 4 

Viktigt ämne 3 

Oregelbunden planering 3 

  

Tabell 10. Kommentarer kring planerad 

fysisk aktivitet förskoleklass 

Frekvens 

Barnen hittar på egna fysiska aktiviteter 5 

Spontan/oplanerad styrd fysisk aktivitet 2 

Ursäktande svar 3 

Viktigt ämne 1 

 

 

Förskollärare i de medverkande förskolorna framhäver att spontan och oplanerad fysisk 

aktivitet är vanligare än den planerade fysiska aktiviteten. Flera förskollärare i både förskola 

och förskoleklass belyser att fysisk aktivitet är ett viktigt ämne som det borde arbetas mer 

med. Det framkommer att planerad fysik aktivitet skulle ha utförts fler gånger om det inte 

varit för olika omständigheter som hindrat verksamheten. I förskoleklassen framhäver de 

medverkande förskollärarna att barnen ofta själva hittar på egna fysiska aktiviteter. 
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6. Diskussion 

Denna diskussion kommer att binda ihop resultat med tidigare forskning och läroplanerna för 

förskolan och grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. För det första presenteras en 

kort sammanfattning av vad studien har visat. Därefter har diskussionen delats upp och 

presenteras i sju olika underrubriker; Barngruppens betydelse för planerad fysisk aktivitet, 

Verksamhetens utformning, Förskollärares betydelse för planerad fysisk aktivitet samt en 

metoddiskussion där studiens tillvägagångsätt kommer att diskuteras. Därefter presenteras 

avsnitt med förslag till vidare forskning. Avslutningsvis redogörs studiens slutsats. 

 

Inledningsvis gick frågeställningen kring huruvida förskolan möjligtvis hade mer planerad 

fysisk aktivitet då de hade längre dagar. Å andra sidan kunde hypotesen lika gärna vara 

förskoleklassen som hade mer planerad fysisk aktivitet då de hade idrott på sitt 

undervisningsschema. Resultatet har utifrån denna studie visat att de förskoleklasser som 

medverkat i studien har mer planerad fysisk aktivitet än medverkande förskolor. Det gäller 

antal gånger i veckan, hur många timmar samt längden på utförda fysiska aktiviteter. Däremot 

har det framgått att planerad fysisk aktivitet utförs ett fler antal gånger inomhus i de 

medverkande förskolorna än i de förskoleklasser som medverkat. Även om de förskolor som 

medverkat i studien bedriver fysiska aktiviteter vid fler tillfällen inomhus än i medverkande 

förskoleklasserna, har förskoleklasserna totalt fler antal timmar kopplade till fysisk aktivitet 

både inomhus och utomhus. Varje tillfälle för fysisk aktivitet pågår även de under längre 

tidsomfattning i förskoleklasserna än i förskolorna. Förskoleklasserna som medverkat hade 

ungefär lika många aktivitetstyper utomhus som inomhus medan de deltagande förskolorna 

har en större skillnad mellan var de planerade fysiska aktiviteterna sker utifrån vad det är för 

typ av aktiviteter. Utifrån resultatet i denna studie går det att urskilja att simskola inte utförs i 

de förskolor som medverkat.  

 

6.1. Barngruppens betydelse för planerad fysisk aktivitet 
 

Både medverkande förskolor och förskoleklasser har många olika typer av planerad fysisk 

aktivitet som innefattar flertal barn. Barngruppens utformning har visat sig ha en fundamental 

roll för barns fysiska aktivitet (Määtä et al., 2015). Däremot framhäver Schletchter et al. 

(2016) att barns deltagande i aktiviteter som innefattar rörelse och fysisk aktivitet är större om 

barngruppen eller klassen är mindre. Det kan innebära att helklassaktiviteter i verksamheten 

byts ut till att innehålla fler aktiviteter i mindre grupper. Detta för att främja barns fysiska 
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aktivitet och samtidigt ge dem olika valmöjligheter som kan bidra till att fler kommer upp i 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (a.a.). Utifrån denna studie har det visat sig att 

förskollärare planerar aktivitetstyper som kan ske i olika stationer och i mindre grupper, 

exempelvis i kategorierna: Bollsporter, Rörelselekar och Regellekar. Dessa aktivitetstyper 

kan därför kopplas samman till den ovannämnda forskning som beskriver fördelarna med 

planerad fysisk aktivitet i mindre grupper. 

 

6.2. Verksamheternas utformning 

En påverkansfaktor till att den planerade fysiska aktiviteten ser olika ut i förskola och 

förskoleklass kan vara att undervisningstiden inom institutionerna varierar. Förskolorna inom 

undersökningskommunen är öppen 12 timmar om dagen medan förskoleklassernas 

undervisningstimmar är tre timmar (Information hämtad från kommunens hemsida). De 

medverkande förskoleklasserna har alltså färre timmar än de förskolor som medverkat. 

Resultatet att förskoleklasser har fler planerade fysiska aktiviteter kan därför inte bero på 

undervisningstiden då förskoleklassers undervisningstid bara motsvarar en fjärdedel av 

förskolornas. Däremot har resultatet kunnat synliggöra att förskoleklassernas pass i planerad 

fysisk aktivitet pågår under längre tid än förskolornas pass vilket kan ha att göra med 

förskoleklassernas schemaundervisning. 

 

De medverkande förskoleklasserna har ett grundskoleliknande schema som förskollärare och 

barn arbetar efter, där idrott är ett av de ämnen som finns med. Förskoleklassernas arbete 

gentemot schema skulle kunna vara en förklaring till att förskoleklassernas undervisning 

pågår under lägre tidsomfattning då den planerade fysiska aktiviteten är under ett 

lektionstillfälle. Detta skiljer sig därmed från förskolorna där ett givet schema saknas. De 

schema som finns för förskoleklasserna kan däremot tydliggöra för förskollärarna i 

förskoleklasserna om den undervisning som faktiskt är planerad och blir av gentemot den 

fysiska aktiviteten. Dock skulle detta kunna vara en svårighet i förskolorna då någon sådan 

typ av schema inte existerar vilket gör det svårare för förskollärarna att uppskatta barnens 

fysiska aktivitet i förskolan. Därför skulle ett schema eller mer strukturerad planering kunna 

gynna undervisning kring planerad fysisk aktivitet. I relation till den alarmerande information 

angående barns minskade fysiska aktivitet och ökande grad av stillasittande (WHO, 2010) 

samt att tiden för idrott och hälsa inte når upp till rätt timantal gentemot angivna kursplansmål 

(Riksidrottsförbundet, 2009), kan ett schema därför vara en hjälp för kartläggning kring den 
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fysiska aktiviteten. Å andra sidan skulle en sådan typ av grundskoleliknande schema i 

förskolorna försvåra förskoleverksamheten då den är uppbyggd på ett annat sätt och har en 

annan läroplan som mycket bygger på barnens intressen (Skolverket, 2016) och inte på 

kartläggning och utvärdering.  

 

En annan aspekt kring att förskoleklasserna har fler planerade fysiska aktiviteter kan bero på 

att de medverkande förskolorna istället ägnar sig åt mer spontana aktiviteter. Utifrån 

enkätfrågan ”övrigt att tillägga kring planerad fysisk aktivitet” har det redovisats att flertal 

förskolor inte planerade så många fysiska aktiviteter, utan istället att de fysiska aktiviteterna 

skedde spontant. Flera av kommentarerna på frågan ”övrigt att tillägga kring planerad fysisk 

aktivitet” kunde tolkas som ursäktande då resterande enkätsvar inte bestod av så mycket 

planerad fysisk aktivitet. Detta kan kopplas till det som de deltagande förskollärarna inom 

förskolorna menade med att de inte planerade fysisk aktivitet så ofta utan istället tog vara på 

de spontana tillfällena att erbjuda barnen fysisk aktivitet. 

 

En ytterligare faktor till att den planerade fysiska aktiviteten skiljer sig mellan förskolorna och 

förskoleklasserna kan vara åldern på barnen. I förskolor är åldrarna på barnen ett till sex år 

och i förskoleklassen är barnen sex år gamla. Åldersspannet varierar därför stort inom de olika 

institutionerna och därmed även barns motoriska utveckling. Exempelvis så finns det flertal 

barn inom förskolan som inte hunnit lära sig att gå. Ett annat exempel är att de yngre barnen 

inte har kommit lika långt i sin kognitiva utveckling.  

 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att barn genom lek få möjligheter att 

röra sig och vidareutveckla sina befintliga kunskaper, bland annat genom olika 

kommunikations och uttrycksformer som exempelvis rörelse (a.a.). I läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) framkommer det att barn i 

förskoleklass ska erbjudas fysiska aktiviteter för att främja och utveckla en allsidig 

rörelseförmåga samt att de ska få möjlighet att initiera och delta i olika lekar och aktiviteter. 

Med tanke på båda läroplanernas betoning på lek, rörelse och fysisk aktivitet kan det urskiljas 

att både de medverkande förskolorna och förskoleklasserna får in läroplanerna i de planerade 

fysiska aktiviteterna. Däremot framkommer det att planerad fysisk aktivitet 1–2 gånger i 

veckan var vanligast i de medverkande förskolorna och förskoleklasserna, vilket inte är 

tillräcklig mängd för de barn som har svårigheter i grundmotoriska färdigheter (Ericsson, 

2008; 2011).  
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6.3. Förskollärares betydelse för planerad fysiska aktivitet 

Då läroplanerna för förskolan och förskoleklassen inte beskriver hur många gånger i veckan 

planerad fysisk aktivitet ska genomföras, är det upp till varje förskollärare att tolka och 

bedöma innehållet i hur undervisningen ska bedrivas. Förskollärares genomförande av 

planerad fysisk aktivitet kan alltså vara olika beroende av intresse och erfarenheter. Tidigare 

erfarenheter har visat sig spela en stor roll kring förskollärares förhållningssätt i undervisning 

kring fysisk aktivitet där bland annat barndom och den egna idrottsundervisningen i skolan 

kan spela en avgörande roll (Venetsanaou & Kambas, 2016). Då läroplanerna för förskolan 

och förskoleklassen inte har konkreta måluppfyllelser kan därför förskollärarnas egna 

erfarenheter vara en bidragande faktor kring hur många gånger planerad fysisk aktivitet sker i 

förskola och förskoleklass. Potentiellt är det alltså möjligt att förskollärares eventuella tidigare 

negativa upplevelser kring ämnet fysisk aktivitet hämmar förskollärares planering kring fysisk 

aktivitet. Å andra sidan kan de förskollärare som har positiva tidigare erfarenheter kring att 

vara fysiskt aktiva främja arbetet kring planerad fysisk aktivitet. Detta kan då bidra till att den 

planerade fysiska aktiviteten ökar. 

 

Eftersom läroplanerna som inriktar sig till förskolan och förskoleklassen är tolkningsbara 

skulle det därför kunna behövas fortbildning inom ämnet fysisk aktivitet där förskollärare får 

liknande typ av redskap på hur de ska planera undervisning kring fysisk aktivitet samt 

exempel på vad de ska göra för aktiviteter och vilka effekter de kan ha för barns motoriska 

utveckling. Detta överensstämmer också med flertal studier som belyser relevansen i lärare 

och förskollärares erfarenheter och utvecklingsmöjligheter gentemot ämnet (De Decker et al., 

2013; Ericsson, 2008; 2011). Ett sätt för förskollärare att främja barns fysiska aktivitet skulle 

kunna vara att arbeta utifrån MUGI-modellen (Ericsson, 2008; 2011). Det arbetssättet kan 

fungera som ett hjälpmedel för att stärka barns motoriska utveckling samt fånga upp de 

barnen med bristande motoriska färdigheter redan i tidig ålder. 

 

Genom ett uppmuntrande förhållningssätt kan förskollärare fånga upp och inspirera de barn 

som är minst fysiskt aktiva att röra på sig mer. Det har visat sig att förskollärares 

förhållningssätt och förmåga att anpassa sig till barns intressen är fundamentalt vid 

undervisning kring fysisk aktivitet i vardagen (Howie et al., 2015). Genom att anpassa 
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undervisning utifrån olika undervisningsmiljöer, skapar förskollärare goda förutsättningar för 

att barn ska få positiva erfarenheter kring fysisk aktivitet. 

 

6.4. Miljöns betydelse för planerad fysisk aktivitet  

Då en av studiens frågeställningar var att undersöka ”var” de olika planerade fysiska 

aktivitetstyperna sker är miljöns utformning en central del för att synliggöra vilken plats de 

olika aktivitetstyperna äger rum. Gemensamt har de medverkande förskolorna och 

förskoleklasserna fler olika aktivitetstyper utomhus än inomhus. Det kan bero på 

utformningen av institutionernas miljö. Exempelvis har det visat sig att inomhusmiljöns 

utformning av klassrum och avdelningar kan vara ett hinder för att barn ska kunna vara fysiskt 

aktiva då inomhusmiljön för det mesta är utformad för att utföra stillasittande aktiviteter 

(Livonen et al., 2016). Inomhusmiljöns struktur är många gånger inte framtagen för att främja 

fysisk aktivitet vilket medför att aktiviteter som innehåller spring inte är möjligt eller tillåtet, 

exempelvis kan bollsporter var svåra att utföra i klassrummen. Detta på grund av 

inomhusmiljöns potentiella risker för att barn kan göra sig illa eller för att ljudnivån blir hög 

vid livliga aktiviteter (Määtä et al., 2015; De Decker et al., 2013). Däremot kan tillgång till 

såväl gymnastiksal respektive simhall möjliggöra fler planerade fysiska aktiviteter inomhus. 

Ur resultatet kan det framhävas att just simhall och gymnastiksal är någonting som 

förskoleklasser har tillgång till vilket då skulle kunna skilja sig från förskolorna. Andersen et 

al. (2016) menar att den fysiska aktiviteten är högre där finns större ytor, vilket i sin tur kan 

kopplas till både planerad fysisk aktivitet såväl inomhus i gymnastiksal som utflykter i 

utomhusmiljö.  

 

Gemensamt angående aktivitetstyperna i de medverkande förskolor och förskoleklasser, är 

aktivitetstypen Rörelselek. Inom kategorin Rörelselek bedrivs rörelselekar med och utan 

material. Rörelselek är en av de vanligast förekommande i båda institutionerna oavsett miljö. 

Genom att förskollärare bedriver planerad fysisk aktivitet genom lek och material som 

utmanar för rörelse, uppmuntras barn till att vara mer fysiskt aktiva då de får göra någonting 

som de anser roligt (Bundy et al., 2009). På så vis kan förskollärare planera fysisk aktivitet 

utifrån lek för att bidra till mer fysisk aktivitet i vardagen. 

 

Ytterligare någonting som är gemensamt för de förskolor och förskoleklasser som deltagit i 

studien är att en stor del av de planerade fysiska aktiviteterna utomhus. Medverkande 
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förskolor har dock en större del av sina planerade fysiska aktiviteter utomhus än inomhus än 

medverkande förskoleklasser. I utomhusmiljön är ytorna större vilket medför att 

förskollärarna kan planera fler typer av planerade fysiska aktiviteter utomhus. Kategorin 

utflykter är något som förekommer i både medverkande förskolorna och förskoleklasserna. I 

och med att förskollärare planerar och erbjuder flertal fysiska aktiviteter både genom utflykter 

och på förskolan och skolans gård uppmuntras barn röra på sig mer varierat (Storli & Hagen, 

2010). och kan därmed bidra till att fler kommer upp i rekommendationerna för fysisk 

aktivitet (Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

6.5. Metoddiskussion 

Urvalet till denna studie har gjorts i endast en kommun utifrån avstånd, storlek på skolorna 

och hur förskoletäta områdena är. För att kunna få ett säkerhetsställt resultat kan en större 

spridning på urvalet vara nödvändigt (Trost & Hultåker, 2016). Alltså skulle fler förskolor och 

förskoleklasser från olika kommuner behöva delta för att få ett bredare resultat. Det går inte 

att veta om det finns någon specifik faktor i de deltagande områdena som påverkar hur 

resultatet ser ut. Resultatet visade på signifikanta och ickesignifikanta skillnader mellan 

förskola och förskoleklass när det kommer till planerad fysisk aktivitet. Utifrån de undersökta 

förskolorna och förskoleklasserna har det framgått att förskoleklasserna har mer planerad 

fysisk aktivitet. Därmed går inte alla delar av resultatet att generalisera till hela populationen 

förskollärare i förskola och förskoleklass. 

 

I denna komparativa studie har de grupper som jämförts varit olika stora. I förskolan har 30 

personer deltagit och i förskoleklassen har 47 personer deltagit. Det påverkar resultatet genom 

att det av sammanställningen och kategoriseringen av de öppna svaren kan se ut som att det 

genomförs fler aktiviteter i förskoleklassen än i förskolan eftersom det är fler respondenter 

från den institutionen. De öppna frågorna i enkäten syftar inte till att beskriva antal aktiviteter 

utan de ska visa på vilka olika typer av aktiviteter som planeras och genomförs i 

verksamheter. Därför är resultatet av dessa frågor ändå relevant för studiens syfte. De svar 

som har bearbetats i SPSS har redovisats både i antal svaranden och i procentform. Detta 

gjordes för att få en mer rättvis framställning av resultatet. 

 

En svårighet som framkom under analysarbetet var att svarsalternativen var utformade i 

intervall, exempelvis 1-2 gånger i veckan, 3-4 gånger i veckan och så vidare. Det medförde att 
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vid omkodning till SPSS-programmet inte gick att få medelvärden i resultatet, eftersom varje 

svarsalternativ då kodades om till endast en siffra. De medelvärden som gick att få ut vid 

analysen motsvarade därför inte antal gånger, antal timmar och antal minuter, utan istället ett 

medelvärde de på de omkodade svaren. För att tydligare kunna analysera dessa svar skulle 

varje svarsalternativ istället behöva bestå av en siffra, exempelvis 1 gång i veckan, 2 gånger i 

veckan och så vidare. 

 

I denna studie har det undersökts arbetet kring den planerade fysiska aktiviteten i förskola och 

förskoleklass. Studien visar alltså inte på hur och om barnen deltar i de planerade 

aktiviteterna. Det har inte varit relevant för studiens syfte att även inkludera barnen och deras 

spontana rörelse. Mycket av den forskning som finns syftar till att undersöka barns spontana 

fysiska aktivitet med hjälp av stegräknare eller förskollärares uppfattningar. Därför har det 

varit en svårighet att analysera och dra relevanta kopplingar från resultatet i studien till 

tidigare forskning. 

 

Bortfallet i studien kan tyckas högt, men enligt Bryman (2011) är det ändå tillräckligt hög 

svarsfrekvens för att genomföra och slutföra studien. Det går att diskutera om resultatet hade 

blivit annorlunda vid en högre svarsfrekvens. I denna studie har ingen påminnelse skickats ut 

till de deltagande förskolorna och skolorna, vilket skulle kunna bidra till ett stort bortfall. 

Första kontakten med de deltagande förskolorna och skolorna skedde via telefon med en 

förskollärare på institutionen. Den förskolläraren gav sitt godkännande att enkäterna lämnades 

ut hos dem. Det som däremot inte går att försäkra att den kontaktpersonen har vidarebefordrat 

informationen om studien och enkäterna. Det som hade kunnat göra för att öka 

svarsfrekvensen är att påminnelser skickats ut eller att enkäterna lämnats ut under exempelvis 

ett APT-möte(arbetsplatsträff-möte). På så vis skulle fler förskollärare nås av informationen 

om studien direkt. 

 

6.6. Förslag till vidare forskning 

Eftersom åldern i förskolan varierar mer än i förskoleklassen så skulle ett förslag till vidare 

forskning kunna innebära att jämföra femårsgruppen och förskoleklassen istället för hela 

förskolan för att se om skillnaderna i planerad fysisk aktivitet och aktivitetstyperna är mer 

lika. Detta för att ha möjlighet att se om det är åldrarna på barnen som kan ha betydelse för 

hur och vilka typer av fysiska aktiviteter förskollärarna planerar. I den här studien har det inte 
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framkommit vilken ålder på barnen som förskollärarna i de medverkande förskolorna arbetar 

med. Därigenom har inte detta resultat kunnat visa på om ålder på barn är en påverkansfaktor 

till hur ofta förskollärare planerar fysisk aktivitet och om ålder har betydelse för vilka typer av 

aktiviteter som planeras.   

 

Ett annat förslag för att ta reda på hur förskollärares fysiska aktivitet planeras och hur barn 

deltar i aktiviteterna är att även göra en studie som består av en kombination av enkäter och 

observationer. Genom att kombinera förskollärares uppfattningar kring planerad fysisk 

aktivitet i form av enkät och även utföra observationer när de planerade fysiska aktiviteterna 

äger rum skulle ett mer övergripande resultat kunna synliggöras. På så vis skulle det gå att 

utvärdera och påvisa hur förskollärares planerade fysiska aktivitet påverkar barns 

rörelsemängd i praktiken.  

 

Under denna studies gång har regeringen tagit beslutet om att förskoleklassen ska bli 

obligatorisk (Prop. 2017/18:9). Från och med hösten 2018 kommer då förskoleklassen vara 

obligatorisk och skolplikten i Sverige kommer att vara tio år. Vilka konsekvenser det kommer 

att ha för förskollärares arbete är svårt att sia om. Ett förslag till vidare forskning skulle då 

kunna vara att undersöka om den planerade fysiska aktiviteten kommer att se annorlunda ut 

nu när förskoleklassen är obligatorisk.  

 

6.7. Slutsats 

Utifrån resultatet av denna studie framgår det att förskollärarna i de medverkande 

förskoleklasserna planerar och genomför fler fysiska aktiviteter än de medverkande 

förskolorna. Däremot framkommer det att både förskollärarna i de medverkande förskolorna 

och förskoleklasserna planerar och utför planerade fysiska aktiviteter varje vecka. Mest 

förekommande är att de planerade fysiska aktiviteterna sker 1–2 gånger. Det som däremot 

synliggjorts är att de förskoleklasser som medverkat i studien utövar fysisk aktivitet vid fler 

tillfällen och även i längre tidsomfattning än vad de medverkande förskolorna har gjort. I 

studien framkommer nio olika aktivitetstyper. Av dessa förekommer åtta av dem i både de 

medverkande förskolorna och förskoleklasserna. Det som skiljer institutionerna åt är att 

kategorin simskola endast förekommer i de medverkande förskoleklasserna vilket gör att 

förskoleklasserna har en större variation på fysiska aktiviteter.  
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Bilaga 1 
Bilaga 1 innehåller missivet som skickades ut till de deltagande förskolorna och 

förskoleklasserna. Namnet på lärosätet där studien har utförts, samt mejladresserna till 

studenterna och handledaren, har i denna bilaga tagits bort för att skydda deltagarnas identitet. 

 

Fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass 

 
Hejsan! 

Vi heter Helena Gavlén och Johanna Järdeholm och är två studenter som läser sista terminen i 

förskollärarprogrammet på…………. Vi arbetar nu med vårt examensarbete som handlar om 

barns fysiska aktivitet i förskola och förskoleklass. Avsikten är få en övergripande bild av hur 

ofta samt vilka planerade fysiska aktiviteter som sker i verksamheterna. Detta genom en 

enkätundersökning.  

Enkätundersökningen riktar sig till legitimerade förskollärare i förskola och förskoleklass i 

……... Enkäten omfattar frågor om planerad fysisk aktivitet i verksamheten och beräknas ta 

mindre än 5 minuter att genomföra. För att svaren ska kunna bearbetas konfidentiellt så är 

denna enkät anonym. På så vis har inte vi som studenter någon vetskap om vilka förskollärare 

som deltagit. Enkäten är frivillig och kan när som helst avbrytas. När examensarbetet är 

färdigställt kommer det att publiceras på diva-portalen (www.diva-portal.org) vilket gör det 

möjligt för er att ta del av resultatet. 

Vi är tacksamma för svar senast ……………………… 

Vid frågor kontakta: 

Helena Gavlén,………………  

Johanna Järdeholm,……………… 

Eller vår handledare, Erika Björklund, ……………… 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Gavlén 

Johanna Järdeholm 

Studenter på förskollärarprogrammet, ………………. 
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Bilaga 2 
Bilaga 2 innehåller enkäten som användes vid studien. 

 

Fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass 

 
Detta är en enkät om planerad fysisk aktivitet i förskolan och förskoleklassen. Syftet med 

enkäten är att få en övergripande bild av hur ofta samt vilka planerade fysiska aktiviteter som 

sker i verksamheterna. Med planerad fysisk aktivitet menar vi alla planerade aktiviteter som 

innefattar en pulshöjning hos barnet/eleven. Till exempel koordinationsövningar, dans, 

muskelstärkande övningar, konditionsaktiviteter och lagidrotter/lekar. Vid flervalsfrågor, 

ringa in ditt svarsalternativ. 

 

 

Är du? 

A) Kvinna:  

B) Man:  

C) Annat: 

 

Hur många år har du arbetat inom förskolan/förskoleklassen? 

Ange svar i siffror:  

 

Arbetar du i förskola eller förskoleklass? 

A) Förskola 

B) Förskoleklass 

 

 

Övergripande frågor kring den planerade fysiska aktiviteten 
 

1. Hur många gånger i veckan genomförs planerad fysisk aktivitet i din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) 0 gånger 

B) 1-2 gånger 

C) 3-4 gånger 

D) 5-6 gånger 

E) 7 gånger eller fler 

 

2. Hur många timmar i veckan genomförs planerad fysisk aktivitet i din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) Mindre än en timme 

B) 1 – 2 timmar 

C) 3 – 4 timmar 

D) 5 – 6 timmar 

E) 7 timmar eller fler 
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3. Hur många minuter uppskattar du att varje planerad fysisk aktivitet pågår i din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) 5 minuter eller mindre 

B) 6 – 14 minuter 

C) 15 – 29 minuter 

D) 30 – 44 minuter 

E) 45 minuter eller fler 

 

Planerad fysisk aktivitet inomhus 
4. Hur många gånger i veckan genomförs planerad fysisk aktivitet inomhus i din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) 0 gånger 

B) 1-2 gånger 

C) 3-4 gånger 

D) 5-6 gånger 

E) 7 gånger eller fler 

 

5. Hur många timmar i veckan genomförs planerad fysisk aktivitet inomhus i din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) Mindre än en timme 

B) 1-2 timmar 

C) 3-4 timmar 

D) 5-6 timmar 

E) 7 timmar eller fler 

 

6. Hur många minuter uppskattar du att varje planerad fysisk aktivitet inomhus i din 

förskoleavdelning/förskoleklass pågår? 

A) 5 minuter eller mindre  

B) 6 – 14 minuter  

C) 15 – 29 minuter  

D) 30 – 44 minuter 

E) 45 minuter eller fler 

 

7. Vilken typ av planerade fysiska aktiviteter har du genomfört inomhus i din 

förskoleavdelning/förskoleklass tillsammans med barnen/eleverna de senaste 7 

dagarna? (Med planerad fysisk aktivitet menar vi alla planerade aktiviteter som innefattar 

en pulshöjning hos barnet/eleven. Till exempel koordinationsövningar, dans, 

muskelstärkande övningar, konditionsaktiviteter och lagidrotter/lekar). 

Svar: 
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Planerad fysisk aktivitet utomhus 

8. Hur många gånger i veckan genomförs planerad fysisk aktivitet utomhus med din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) 0 gånger  

B) 1-2 gånger 

C) 3-4 gånger  

D) 5-6 gånger 

E)  7 gånger eller fler 

 

 

9. Hur många timmar i veckan genomförs planerad fysisk aktivitet utomhus med din 

förskoleavdelning/förskoleklass? 

A) Mindre än en timme 

B) 1 – 2 timmar 

C) 3 – 4 timmar 

D) 5 – 6 timmar 

E) 7 timmar eller fler 

 

10. Hur många minuter uppskattar du att varje planerad fysisk aktivitet utomhus med 

din förskoleavdelning/förskoleklass pågår? 

A) 5 minuter eller mindre 

B) 6 – 14 minuter 

C) 15 – 29 minuter 

D) 30 – 44 minuter 

E) 45 minuter eller fler 

 

 

11. Vilken typ av planerade fysiska aktiviteter har du genomfört utomhus tillsammans 

med din förskoleavdelning/förskoleklass de senaste 7 dagarna? (Med planerad fysisk 

aktivitet menar vi alla planerade aktiviteter som innefattar en pulshöjning hos 

barnet/eleven. Till exempel koordinationsövningar, dans, muskelstärkande övningar, 

konditionsaktiviteter och lagidrotter/lekar). 

 

Svar:  

 

 

 

12. Har du något övrigt att tillägga kring planerad fysisk aktivitet? 

Svar: 
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Bilaga 3. 
Citat från fråga 12 i enkäten. 

 

Förskola ”Övrigt att tillägga om planerad fysisk aktivitet” 

"Utöver detta har vi på förskolan tex barnyoga och styrda aktiviteter". 

"Väldigt viktigt med fysiska aktiviteter i alla former, uppleva glädje att få röra sig till musik 

tillsammans, leka lekar tillsammans, lära sig att förstå regler och att få röra sig i fysiskt 

utmanande miljöer så som skogsmiljö". 

”Vi jobbar extra med rörelse denna termin då vi i vårt LHU-arbete fokuserar extra på ”Livsstil 

och hälsa”. Tanken är att någon av oss pedagoger ska hålla i en planerad fysisk aktivitet 

utomhus en gång i veckan, men vi har inte fått till det ännu p.g.a. olika omständigheter”. 

” Viktigt! Borde vara mer av de planerade fysiska rörelselekarna. Blir ofta mer spontanlek”. 

” Vi planerar fysisk aktivitet väldigt oregelbundet. Men spontanaktiviteter med rörelse sker i 

princip varje dag och då mest efter barnens önskemål”. 

” Oftast förekommer oplanerade fysisk aktivitet på min förskola, spontana rörelselekar efter 

barnens behov. Mycket dans! ”Klara färdiga gå” och ”Miniröris” spelas och rör vi oss till 

varje dag, ofta och korta stunder.  

”För att hjälpa barnen att hitta balans i den fysiska/motoriska vardagen har jag lagt in 

avslappning tillsammans, yoga för kroppskontroll och kroppskännedom. Vårt tema denna 

termin är min kropp. Så tanken är att vi ska ha xtra fokus på hur vi använder kroppen i 

kommunikationen med varandra. Inte bara tal, utan hela jag kommunicerar”. 

”Fysisk aktivitet inomhus i större utsträckning under vinterhalvåret”. 

” De flesta fysiska aktiviteter är oplanerade då barn överlag är väldigt rörliga av sig. De som 

behöver planeras mest är de aktiviteter som kräver koncentration”. 

” Eftersom det är en resursavdelning som jag jobbar på så är det inte vanliga 

förskoleaktiviteter som vi har”. 

”Jag tycker att det är viktigt att barnen får fysisk aktivitet om ej planerad varje dag förderas 

lärande och utveckling”. 

” Barnen rör sig mycket ute varje dag. Månd och Fred är barnen också alltid ute ca 2h och rör 

sig olika mycket i varierad terräng då vi har en liten skog på vår gård”. 

” Vi har sällan ”planerad” fysisk aktivitet, beroende på hur en definierar planerad aktivitet. 

Ofta kan vi ”planera” kort inpå aktiviteten, kanske mer räknas som spontant?!”. 

”Vi är ute på gården varje dag minst 2 tim. där rör sig barnen mkt i den fria leken. 2 ggr per 

vecka ordnar vi styrda lekar utomhus, de flesta pulshöjande eller balans, dans. Vi har även 

dans, yoga, gympa inne ofta, men inte planerat- utan spontant”. 

” Vi kommer att jobba mer med planerade aktiviteter ute. Det kan innebära att det blir fysiska 

aktiviteter”. 

”Vi har börjat med planerad utelek. En avdelning håller i leken. Dom barn som vill deltar.”. 

 

 

 

Förskoleklass ”Övrigt att tillägga om planerad fysisk aktivitet” 

”Är extra viktigt i vår verksamhet eftersom barnen har ett stort rörelse-behov och behöver 

varva fysisk aktivitet med inlämning och befästande av nya kunskaper”. 
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” p.g.a. lite erfarenhet från förskoleklass kan jag bara tala utifrån denna ht och det har inte 

hunnits med planerad fysisk uteaktiviteter. Skridskor kommer i vinter. Spontana styrda lekar 

och fri lek förekommer varje vecka. Inomhus har det varit enklare med planerade och 

pedagogstyrda fysiska aktiviteter. Vi har haft oturen att inte få någon tid i idrottssalen detta 

läsår, vilket resulterar i att vi måste införa aktiviteter i verksamheten i övrigt. 

”Borde va några fysiska aktiviteter i veckan”. 

”Elevernas ”egentid/fria lek” utomhus är enormt viktig och får inte tas över av allt ska vara 

planerat av vuxen”. 

”All rörelse främjas i leken, och mellan barnens behov av fysisk aktivitet”. 

Eftersom vi har haft simskola en längre tid, har det inte funnits så många andra tillfällen att 

utöva fysisk aktivitet. Vi planerar in detta när simskolan är avklarad”. 

” Nu var det fokus på planerad fysisk aktivitet. Vi har massor med lek som är spontan som är 

pulshöjande”. 

” När vi har utevistelse på gården eller i skogen leker barnen, spelar fotboll, leker jaga osv. 

Dessa lekar är ej planerade av pedagogerna”. 

” Barnen rör sig på raster och fritids, linbana, fotboll, bandy, jaga, hopprep samt lekparks/ och 

rastlek”. 

 


