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Sammanfattning 
I förskolan har förskollärare möjligheten att skapa en aktiv livsstil bland barn och detta 
är viktigt på grund av att det idag blir allt vanligare med sedentärt beteende bland 
människor. Syftet i denna studie har därför varit att undersöka hur förskollärares 
attityder till fysisk aktivitet kan påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska 
aktiviteter. För att ta reda på förskollärares attityder har en enkätundersökning 
genomförts. Resultatet från enkäten har sedan i en analys kopplats samman till tidigare 
forskning och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori för att besvara studiens 
frågeställningar och syfte. Resultatet i studien visade att de förskollärare som valde att 
delta i denna undersökning har en positiv attityd till fysisk aktivitet och detta styrktes av 
att förskollärarna svarade att det både genomfördes samt att de kunde ge exempel på 
olika fysiska aktiviteter. I analysen diskuterades att detta kan innebära goda möjligheter 
för barn till att delta i fysisk aktivitet. 
 
 
Nyckelord: barns möjlighet, fysisk aktivitet, förskola, förskollärares attityder, 
utvecklingsekologi 
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1 Inledning	
Fysisk inaktivitet identifieras av WHO (World Health Organization, 2010) som nutidens 
fjärde ledande riskfaktor för global dödlighet. Enligt dem påverkas den globala hälsan 
av tre trender, befolkningens åldrande, snabb och oplanerad urbanisering och 
globalisering, vilket alla resulterar i ohälsosamma miljöer och beteenden, som 
exempelvis sedentärt beteende. I flertalet forskningsartiklar som ligger till grund för 
detta arbete används uttrycket sedentärt beteende, som även kan förklaras som 
stillasittande beteende. Med detta som grund används detta uttryck även i denna studie. 
Abadie och Brown (2010) menar att tekniken i det moderna samhället har fört med sig 
många fördelar som har lett till bättre levnadsstandard bland världens befolkning. 
Samtidigt anser författarna att den moderna tekniken också medför många utmaningar. 
Den förhöjda levnadsstandarden medför även en ökning av sedentärt beteende och 
fysisk inaktivitet bland människor. Som exempel skriver författarna att i den moderna 
kulturen väljer många att använda mobil transport till att förflytta sig istället för att 
förlita sig på medfödd motorisk förmåga. 	
	
WHO (World Health Organization, 2010) skriver att deltagande i regelbunden fysisk 
aktivitet minskar risken för kroniska och icke-överförbara sjukdomar, som till exempel 
typ 2 diabetes, stroke, och cancer. Dessutom regleras kroppens energibalans och 
viktkontroll genom fysisk aktivitet eftersom det är den faktorn som påverkar kroppens 
energiförbrukning. WHO (World Health Organization, 2010) har därför arbetat fram 
rekommendationer för fysisk aktivitet. Barn i åldern 5-17 år rekommenderas att få delta 
i fysiska aktiviteter minst 60 minuter varje dag. Större mängd av fysisk aktivitet kan ge 
barnen ytterligare hälsofördelar. För barn i åldersgruppen 0-5 år saknas vetenskapliga 
bevis för specifika rekommendationer för dos av fysisk aktivitet, däremot ska daglig 
fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, u.å.)	
	
Abadie och Brown (2010) skriver att barn idag inte möter dessa rekommendationer för 
daglig fysisk aktivitet. Vidare skriver författarna att barn ofta blir stillasittande under en 
större del av den tid de spenderar på förskolan. Samtidigt är det i förskolan möjligheten 
finns att etablera ett fysiskt aktivt beteendemönster hos barnen och proaktivt påverka en 
aktiv livsstil hos dem. Om barnen får möjligheten att etablera ett mönster som fysisk 
aktiv kommer barnen att sannolikt fortsätta med detta mönster resten av livet, samma 
sak gäller ett sedentärt beteende. 	
	
Denna uppfattning är något som vi känner igen, det vill säga att barnen inte erbjuds 
tillräckliga fysiska aktiviteter på förskolan. Vi har erfarenhet bland annat från 
förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning att många pedagoger anser att 
barnen är naturligt aktiva och att det därför inte behövs så många tillfällen med fysisk 
aktivitet styrd av en vuxen. En annan uppfattning är att intresset för undervisning i 
fysisk aktivitet är begränsat bland de förskollärare som vi mött.	
	
I den nya utgåvan av läroplanen för förskolan, Lpfö 18, (Skolverket, 2018) står det 
skrivet att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta 
hand om sin hälsa och sitt välbefinnande“ (s. 13). Det står även skrivet att ”barnen ska 
få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att 
delta i fysiska aktiviteter” och att ”utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva 
rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva” (s. 9).	
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I förskolan är det förskollärare som har ansvaret för undervisningen och att se till att 
undervisningen följer läroplansmålen. Eftersom barnen spenderar mycket tid på 
förskolan har förskollärare stort inflytande över vad barnen får ta del av. Därför utgår 
denna studie från ett förskollärarperspektiv. Vi vill därför ta reda på barns möjlighet till 
fysisk aktivitet genom att ta reda på förskollärarnas attityder till ämnet. 	
	
1.1 Studiens syfte	
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärares attityder till fysisk aktivitet kan 
påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter.  
 
Den undersökningsfråga som ska besvaras är: 
 
Hur påverkar förskollärares attityder till fysisk aktivitet barns möjlighet till deltagande i 
fysiska aktiviteter? 
	

2 Bakgrund	
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, publicerades 1998 och har sedan dess reviderats vid 
två tillfällen, 2010 och 2016. 2018 publicerades en ny utgåva av läroplanen för 
förskolan, Lpfö18. Följande avsnitt inleds med att presentera de begrepp som läroplanen 
nämner, exempelvis koordination och motorik. Därefter beskrivs vad läroplanen för 
förskolan tar upp angående fysisk aktivitet. Den senaste utgåvan träder först i kraft 1 juli 
2019 men finns från augusti 2018 att tillgå. Den följande texten jämför 2016 år upplaga 
med 2018 års utgåva. För att förtydliga förskollärares uppdrag beskrivs ledarrollen 
utifrån litteratur. Detta avsnitt avslutas med att motivera varför fysisk aktivitet är viktigt 
samt psykiska, sociala och fysiska fördelar med fysisk aktivitet.  
 
2.1 Begrepp	
För att kunna förstå betydelsen av läroplansmålen behöver de olika begreppen som 
nämns i läroplanen förklaras närmare. Det mest övergripande begreppet är ordet hälsa. 
Fysisk hälsa är enligt Folkhälsomyndigheten (2016) självskattat, det vill säga hur man 
själv upplever sitt välbefinnande, symtom och fysisk funktion i sin vardag.	
	
God fysisk hälsa innebär till stor del av att klara av att hantera sin egen kropp. Genom 
att kunna hantera och känna sin egen kropp och förstå dess funktion och möjligheter, 
utforskar barnen sin omvärld. Detta innebär att de genom sin kroppsuppfattning 
samtidigt lär känna sig själva (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2010).  
 
En del av en god fysisk hälsa är, utöver kroppsuppfattning, koordinationsförmågan. 
Koordinationsförmåga innebär att kunna anpassa de intryck som kommer från hjärnan 
till att kroppens delar ska agera. Exakta rörelser betyder alltså anpassning på flera plan. 
Koordination delas i sin tur in i balans, rytm, reaktionsförmåga, rumsuppfattning, öga-
fot- och öga-handkoordination samt kraft- och anspänningsreglering (Osnes et al., 
2010).  
 
Motorik är detsamma som rörelse. Motoriken bygger på förmågan att koppla samman 
hjärna, nervsystem och muskler och när detta sker uppstår en rörelse. Personens 
motivation och självuppfattning samt fysisk och social miljö har även de en stor del i en 
god motorik och i sin tur en god fysisk hälsa (Osnes et al., 2010). 	
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Fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är ungefär detsamma som rörelse, 
vilket innebär att motoriken sätts i fokus. Folkhälsomyndigheten beskriver fysisk 
aktivitet som något som får kroppen att förbruka mer energi samt höjer pulsen och 
andningen och detta inkluderar kroppsaktivitet av många olika slag, bland annat: lekar, 
idrott, friluftsliv och gymnastik.  
	
2.2 Fysisk aktivitet enligt läroplanen för förskolan	
Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som Sveriges regering tillsammans med 
Skolverket tar fram för att Sveriges förskolor ska erbjuda en likvärdig utbildning 
(Skolverket, 2018). I läroplanen för förskolan finns endast strävansmål, det vill säga att 
förskolan ska sträva efter att uppnå vissa mål men det finns inga krav på att barnen 
måste uppnå dessa mål. 
	
I 2016 års utgåva finns endast ett mål som behandlar just barns hälsa och välbefinnande. 
Där står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om 
sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 9). Det är flera områden i 
läroplanen som har reviderats i 2018 års utgåva och däribland målen gällande fysisk 
aktivitet och hälsa. I denna utgåva står det att ”förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” 
(Skolverket, 2018, s. 13). I 2018 års utgåva av läroplanen för förskolan förekommer 
även ett helt nytt stycke i kapitlet ”Förskolans uppdrag” som tidigare inte existerade. 
Detta stycke delar fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande med hållbar utveckling. Där 
står det att barnen ska få möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och genom det utveckla 
en allsidig rörelseförmåga. De ska även få möjlighet att utveckla sitt intresse för att vara 
fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje (ibid.). 
	
Något som tydligt framgår i jämförelsen mellan dessa mål är inledningen. I utgåvan från 
2016 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utvecklas medan i 2018 års 
utgåva ska förskolan ge förutsättningar för varje barn att utvecklas inom fysisk 
aktivitet. Vi tolkar detta som att utbildningen har fått större krav på sig, däremot inte 
barnen. Att sträva efter att barnen utvecklas behöver inte betyda att förskolorna arbetar 
aktivt med barns utveckling. Men när det står skrivet att förskolan ska ge barnen 
förutsättningar att utvecklas tolkar vi det som att det blir mindre utrymme för förskolan 
att tolka, de ska helt enkelt bara ge barnen förutsättningar.	
	
2.3 Ledarrollen	
Som ovan nämns står det i förskolans nya reviderade läroplan (Skolverket, 2018) att 
barnen ska få möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och att alla barn ska få 
förutsättningar till att utveckla exempelvis sin motorik. Men vad innebär det egentligen 
att ge möjlighet och att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet? 	
	
Det är förskollärarna som är ansvariga för planering av undervisning samt har den 
avgörande rösten för vad barnen får delta i för aktiviteter under dagen (Wolmesjö, 
2006). En engagerad förskollärare har möjligheten att styra och leda barns 
uppmärksamhet till den aktivitet som finns i åtanke för barnen att delta i, likaså gäller 
de motoriska övningar som presenteras för barnen att lära sig (Osnes et al., 2010). 
Grindberg och Jagtøinen (2000) skriver att när en pedagog har ansvaret att leda fysisk 
aktivitet är det fördelaktigt att betrakta sig själv som en ledare som ska se till att målen 
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för fysisk aktivitet uppnås. Vidare skriver författarna att ledaren för fysisk aktivitet med 
yngre barn bör tänka på sig själv som en handledare som kan leda barnen i rätt riktning. 
Det kan däremot vara svårt att hinna med och handleda alla barn under ett pass, därför 
är det viktigt att ha kollegor som hjälper till och stöttar. Ledare för fysisk aktivitet måste 
även kunna anpassa sig efter de förutsättningar som ges (ibid.). 	
	
För att kunna styra barnen till att vilja delta i fysiska aktiviteter och tycka att det är 
roligt är det bra om förskollärare återgår till sig själv och reflekterar över det som känns 
roligt för en själv eftersom äkta engagemang smittar lättare av sig på barnen. De vuxnas 
egna goda erfarenheter av fysiska aktiviteter är därför till fördel i denna undervisning 
(Osnes et al., 2010). Även Wolmesjö (2006) skriver att barnen påverkas mycket av 
lärarens attityd och motivation till rörelse. För att känna trygghet i att undervisa i fysisk 
aktivitet skriver Grindberg och Jagtøinen (2000) att det är bra att ha en god ämnesinsikt. 
Att ha en god ämnesinsikt ger säkerhet i arbetet och underlättar för planeringsarbetet. 
Det gör även att ledaren lägger märke till fler detaljer hos barnen vid observation och 
utvärdering av sin undervisning. De kunskaper som är bra att ha vetskap om är, allmän 
grundträning och barns sensoriska och motoriska utveckling samt sinnesintegration 
(ibid.). Osnes et al. (2010) skriver att det även är gynnsamt att ha konkreta exempel på 
aktiviteter, lämpliga leksaker och utrustning. Dessa kunskaper är även till fördel för de 
förskollärare som vill delta i och bidra till barns kroppsliga lek. 	
 
Osnes et al., (2010) beskriver att det är viktigt att barnen upplever att de lyckas med det 
de gör för att tycka att det är roligt och meningsfullt att delta. Därför måste förskollärare 
kunna anpassa de aktiviteter som ska genomföras utifrån barns färdighetsnivå och 
intresse. För att ta reda på detta kan det vara värdefullt att vid tillfällen inta en 
åskådarroll. En sådan roll ger förskollärare tillfälle att få en överblick över vart barnen 
befinner sig i sin utveckling och över det som barnen kan behöva träna extra på. Detta 
underlättar för planeringsarbetet, det som framgår i observationerna kan fungera som 
underlag för att organisera och anpassa aktiviteter som stimulerar utvecklingsområden.	
Den fysiska miljön har även den stor betydelse för barns rörelse- och 
aktivitetsmöjligheter. Den fysiska miljön är avgörande för barns möjligheter till att vara 
fysisk aktiv under den spontana leken. Det är därför viktigt att kunna anpassa utrustning 
och organisation av tid och rum för att främja kroppslig lek. Miljön och de möjligheter 
som miljön bidrar med kan ha påverkan på barns intresse och färdigheter. Vidare 
förklarar de som exempel i sin bok att om förskollärare vill att barnen ska läsa mer 
måste det finnas böcker tillgängliga. På samma sätt måste det finnas tid, utrymme och 
utrustning (t.ex. bollar, redskap till hinderbana eller hopprep) tillgängligt för att barnen 
ska kunna bli inspirerade till mer kroppsliga och fysiska lekar. Den utrustning och de 
leksaker som förskolan köper in och ser till att använda ger tydliga signaler om vilka 
aktiviteter som läggs vikt vid. Det är även viktigt att ta vara på barns intresse i 
utformningen av den fysiska miljön, tillsammans med barnen kan förskollärarna skapa 
och utveckla lekmiljöer som inspirerar barnen och även bidrar till deras egen utveckling 
och lärande (ibid.). 	
 
2.4 Fördelar med fysisk aktivitet 
Rörelse behövs för att kroppen ska fungera ordentligt vilket innebär att avsaknad av 
rörelse kan bidra till negativa konsekvenser för barnets totala utveckling (Dessen, 
1990). Enligt Grindberg och Jagtøinen (2000) är det förskolans plikt att ge barnen goda 
möjligheter till fysisk aktivitet. Barn som genom sin uppväxt har goda upplevelser av 
fysisk aktivitet har detta med sig genom resten av sitt liv och kan i och med det delta i 
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de sociala aktiviteter som är av betydelse för olika åldersgrupper (ibid.). Det är även 
förskolans uppdrag att ge barnen upplevelser som för barnen känns positiva, vilken 
färdighetsnivå de än befinner sig i (Osnes et al., 2010).	
	
Dessen (1990) beskriver att människokroppen har ett inbyggt behov av rörelse och för 
många barn bringar det även glädje att röra på sig. När barnen upplever sin egen kropps 
funktioner och förmåga att röra på sig bygger de upp en trygghet i sig själva och kan på 
så sätt utveckla god självkänsla. Självkänsla, positivitet och glädje för fysisk aktivitet 
innebär att barnen känner ett driv i att utvecklas. Men detsamma gäller motsatt känsla. 
Barn som ofta misslyckas känner istället olycka vilket bidrar till osäkerhet och en sämre 
självkänsla. Därför är det viktigt att de vuxna runt omkring barnet stödjer barnet och 
förstår vad som sker både i barnets sinne och kropp vid fysisk aktivitet (ibid.). Osnes et 
al. (2010) beskriver att de vuxna måste se varje enskilt barn och utgå från vart i 
utvecklingen det befinner sig för att kunna utmana utan att sätta för höga krav så att 
barnet känner sig misslyckat.	
	
För att kroppen ska utvecklas ordentligt på det fysiska planet krävs det att alla vävnader 
i kroppen får ta del av rörelse. Detta gäller nerv- och kärlsystem, senor och muskler 
samt brosk och ben (Dessen, 1990). God fysisk förmåga anses både av en själv samt av 
andra barn i gruppen som en god egenskap. Samtidigt anses sämre fysisk förmåga som 
något negativt och kan leda till uteslutningar i gruppen (Grindberg & Jagtøinen, 2000). 
På så sätt blir kroppen ett redskap och en inträdesbiljett för att stimulera samarbete och 
social förmåga (Dessen, 1990; Grindberg & Jagtøinen, 2000). En god fysisk förmåga 
innebär att barnen med hjälp av sitt redskap, det vill säga kroppen, har större 
möjligheter att utforska sin omgivning och skaffa erfarenheter (Dessen, 1990). 
Grindberg och Jagtøinen (2000) och Osnes et al. (2010) beskriver några goda 
egenskaper i den fysiska utvecklingen så som styrka, uthållighet, snabbhet, rörlighet, 
spänst samt kroppens storlek och dimension. 	
	
Som beskrivet ovan finns det risker i att barnen hämmas i sin motoriska utveckling, 
genom exempelvis att tillbringa för mycket tid i vagn och babysitter. Kroppen utvecklas 
genom fysisk aktivitet vilket innebär att barnen behöver mycket tid för att öva och testa 
sig fram. Detta främjar även barns problemlösningsförmåga eftersom ju mer tid barnen 
får till att utforska, desto fler problem stöter de på och desto mer utvecklas deras 
kognitiva förmåga, det vill säga förmågan att förvärva och använda kunskap (Dessen, 
1990). Grindberg och Jagtøinen (2000) beskriver att målet med att främja barns 
motoriska utveckling är att få den automatiserad, barnet ska alltså inte behöva tänka på 
rörelsen medan den utövas. På så sätt kan den kognitiva kapaciteten istället användas 
för andra kunskaper exempelvis språkinlärning. Fysisk aktivitet är i och med det bra för 
den kognitiva utvecklingen och alltså även i sin tur för språkutvecklingen (Dessen, 
1990).	
 
2.5 Sammanfattning 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 
barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. Dessa begrepp ingår i vad 
Folkhälsomyndigheten (2013) kallar för fysisk aktivitet. Enligt dem är fysisk aktivitet 
något som får pulsen och andningen att höjas och detta kan utföras med olika slags 
kroppsaktivitet. Enligt Grindberg och Jagtøinen (2000) är det förskolans plikt att ge 
barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Detta är något som även Wolmesjö (2006) 
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beskriver och att det är förskollärare som har den avgörande rösten för vad barnen får 
delta i för aktiviteter under dagen. Det finns flera faktorer som är viktiga i ledarrollen 
inom fysisk aktivitet, exempelvis bör förskollärare känna trygghet i sin roll som ledare, 
ta hjälp och stöttning av miljön och verktyg, ha god ämneskunskap och visa 
engagemang samt ta tillvara på barns intressen (Grindberg & Jagtøinen, 2000; Osnes et 
al., 2010). Det finns många fördelar med fysisk aktivitet, både psykiska, sociala och 
fysiska (Dessen, 1990; Grindberg & Jagtøinen, 2000; Osnes et al., 2010). Dessen (1990) 
menar att kroppen är byggd för att vara aktiv och att om rörelse hämmas kan det få 
negativa effekter. 
	

3 Tidigare forskning	
I föregående kapitel presenterades litteratur som visade exempelvis fördelar med fysisk 
aktivitet. I kommande avsnitt presenteras forskning som även den kopplas till fysisk 
aktivitet i förskolan. Skillnaden mellan litteratur och forskning är bland annat att det i 
tidigare forskning går att följa bevisen för hur en studie har utförts, vilket gör att den 
väger tyngre i vetenskapliga sammanhang. Bland annat presenterar forskningen i denna 
studie argument till varför det är viktigt att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan samt 
att det idag förekommer ett fokus på skolorienterade ämnen i förskolan vilket gör att 
fysisk aktivitet hamnar i skymundan. Den tidigare forskningen bidrar även med kunskap 
om att läraren och förståelsen för uppdraget har stor betydelse för barnen att utveckla en 
fysisk livsstil. För att finna tidigare forskning som är relevant för denna studie har 
sökningar på artiklar genomförts i databaserna ERIC (EBSCOhost) och ERIC via 
Education Resources Information Center. De sökord som har använts är: ”Early 
Childhood Education AND Physical Activity OR Exercise”, ”Preschool OR 
kindergarten AND physical activity” och ”preschool or kindergarten or early childhood 
education AND physical activity or health”.	
	
Broström (2017) skriver i sin artikel att förskolor i Norden har börjat gå mot en mer 
skolorienterad undervisning som inriktar sig mer på akademiska ämnen. Detta på grund 
av att barn i de nordiska länderna (förutom Finland) visade låga resultat, i jämförelse 
med andra länder, i en undersökning genomförd av PISA. PISA är en undersökning som 
utförs internationellt var tredje år. Syftet med undersökningen är att testa barns 
kunskaper inom matematik, språk och naturkunskap. Som en påföljd av detta resultat 
menar Broström att i de svenska förskolorna går det nu att finna tecken som visar att ett 
större fokus läggs på de ovan nämnda ämnena, för att göra barnen mer redo för skolan. 
Detta styrks av Abadie och Brown (2010) som även de menar att det idag läggs stor vikt 
kring barns akademiska prestationer, vilket har lett till att lärare väljer att lägga mindre 
tid på fysisk aktivitet.	
	
I en studie genomförd av Ericsson (2003) har det undersökts om mer fysisk aktivitet kan 
påverka barns koncentrationsförmåga och skolprestationer samt barns motoriska 
utveckling. I studien har barns motorik och koncentrationsförmåga testats samt barns 
läsförmåga och matematiska förmågor har studerats. I studiens resultat går det att läsa 
att förtesterna visar att 12 % av barnen har stora motoriska brister. Eftertesterna visar 
däremot att interventionen har givit goda resultat i barns motoriska utveckling vilket 
visar att ökad fysisk aktivitet har stor betydelse för barns motoriska färdigheter. 
Resultatet från studien visar även att utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning 
kan påverka barns skolprestationer och koncentrationsförmåga. Barns skolprestationer i 
svenska och matematik förbättrades genom denna intervention, det vill säga genom att 
öka mängden fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Detta resultat bekräftas även 
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av McLachlan et al. (2017) som även de menar på att akademisk prestanda gynnas av att 
vara fysiskt aktiv och att goda motoriska färdigheter kan leda till en förbättrad kognitiv 
förmåga hos barnet. 	
	
Ett beteendemönster som fysiskt aktiv etableras tidigt i livet och under den tid barnen 
spenderar på förskolan har förskollärarna möjlighet att påverka en aktiv livsstil hos 
barnen (Abadie & Brown, 2010). I en studie genomförd av författarna De Marco, Zeisel 
och Odom (2015) visar resultatet att införandet av ett lärarlett program för fysisk 
aktivitet i undervisningen ökade mängden måttligt till kraftigt fysisk aktivitet bland 
barnen. Innan införandet av det fysiska programmet var sedentär, det vill säga 
stillasittande, aktivitet mycket vanligare i barngruppen. Interventionen av det fysiska 
programmet minskade mängden av sedentärt beteende. Liknande resultat som ovan 
visade sig efter en snarlik studie genomförd av författaren Efrat (2013). Syftet i denna 
studie var att undersöka om det gick att öka antalet måttligt till kraftigt aktiva barn 
under rasten och den fria leken genom en lärares sociala uppmaning till fysisk aktivitet. 
Resultatet i denna studie visade att detta fungerade effektivt. 	
	
Enligt en studie genomförd av författarna Sevimli-Celik och Johnson (2013) anser de 
tillfrågade förskollärarna i undersökningen att fysisk aktivitet är viktigt för barns 
välbefinnande och att det är förskollärarna som är ansvariga för att barnen ska få ta del 
av fysisk aktivitet. Samtidigt ansåg många förskollärare att de inte hade tillräckligt med 
kunskaper för att undervisa i fysisk aktivitet. Liknande resultat visade sig i en 
undersökning genomförd av Sofo och Asola (2015) där författarna har undersökt vilka 
som är de största hindren som lärarna anser sig stöta på i sin undervisning av fysisk 
aktivitet. Resultatet visade att lärarna anser att saknaden av resurser så som manualer 
och guider utgör ett hinder samt saknaden av stöd från kollegor. Lärarna ansåg även att 
de inte hade tillräckligt med träning för att undervisa i ämnet. 	
	
En studie genomförd av McEvilly, Verheul och Atencio (2015) visar att lärare anser att 
barn behöver röra på sig för att de har mycket energi i kroppen, och att de behöver bli 
av med denna energi för att det ska hjälpa barnen att kunna koncentrera sig. Däremot 
anser lärarna att det inte är deras uppgift att se till att barnen rör på sig, det ordnar 
barnen själva. Även McLachlan et al. (2017) skriver om att lärare anser att barn är 
“naturligt aktiva” och att det kan vara en anledning till varför barns tid för lärarledd 
fysisk aktivitet kan bli försummad. Lärarna anser då att det räcker med en tillräckligt 
stimulerande miljö. Miljön får då rollen som en “tredje lärare” och på så sätt behövs det 
ingen lärarledd undervisning. En studie genomförd av Torkar och Rejc (2017) visar ett 
resultat som säger att barn är mer naturligt aktiva i skogen. Genom observationer kunde 
författarna se att barns lekar var mer fysiskt aktiva då de ofta lekte olika sorters kull-
lekar eller jagar-lekar. Enligt deras observationer var dessa lekar inte lika vanligt 
förekommande på traditionella lekplatser där det var vanligare att barnen spenderade 
tiden på gungan eller i ett lekhus. 
	
3.1 Sammanfattning	
Den tidigare forskningen visar att det idag anses viktigare att prestera i mer 
skolorienterade ämnen och därför läggs det mindre tid på andra ämnen som fysisk 
aktivitet (Broström, 2017; Abadie & Brown, 2010). Däremot visar tidigare forskning att 
barns akademiska prestationer gynnas av att vara fysiskt aktiv eftersom barnen får både 
förbättrad koncentrationsförmåga samt kognitiv förmåga (Ericsson, 2003; McLachlan et 
al., 2017). Andra fördelar som medföljer fysisk aktivitet är att barnen bland annat 
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förbättrar sina motoriska färdigheter (Ericsson, 2003). För att skapa en fysisk aktiv 
livsstil hos barnen visar tidigare forskning att lärare i förskolan har en stor påverkan 
genom att införa lärarledda fysiska program. Dessa program gav ett resultat som visade 
att mängden fysisk aktivitet ökade bland barnen samtidigt som det minskade ett 
stillasittande beteende (Abadie & Brown, 2010; De Marco et al., 2015; Efrat, 2013). 
Vidare visar tidigare forskning att lärare är införstådda med att det är dem som har 
ansvaret för att barnen ska få tillfälle till att delta i fysisk aktivitet. Däremot har lärare 
uttryckt hinder för att undervisa i detta ämne (Sevimli-Celik och Johnson, 2013; Sofo & 
Asola, 2015). Bland lärare kan det även finnas en fördom om att barn är “naturligt 
aktiva” och att det då räcker med en miljö som lockar barnen till att själva vilja röra på 
sig (McEvilly et al., 2015; McLachlan et al., 2017).  
 

4 Teorianknytning 
I följande avsnitt presenteras Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system (1979, 
refererad i Jonsson, 2018) som är den teoretiska grunden för föreliggande studie. 
Förskolan kan utifrån teorin tolkas som en plats för samspel och interaktion mellan 
personer, objekt och symboler. Utvecklingsekologin används i denna studie till att 
belysa barns möjlighet till fysisk aktivitet i relation till förskollärarnas attityder till 
ämnet. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärares attityder till fysisk 
aktivitet kan påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. Den 
utvecklingsekologiska teorin bidrar till att undersöka vad förskollärares attityd har för 
påverkan på barns fysiska aktivitet. 
	
4.1 Utvecklingsekologi 
Den utvecklingsekologiska teorin kan beskrivas utifrån påverkan på en individs 
utveckling genom samspelet mellan olika faktorer uppdelat i fem system (Jonsson, 
2018). De olika systemen är: kronosystemet, makrosystemet, exosystemet, 
mesosystemet, mikrosystemet. De olika systemen kan ses som årsringar i ett träd där 
den utvecklande individen är i centrum och mikro är det innersta systemet samt att 
krono är det yttersta av systemen som konstant påverkar de övriga (ibid.). 
	
Enligt Bronfenbrenner (i Jonsson, 2018) utgår främst individens utveckling från dess 
innersta krets, det vill säga mikrosystemet. Här ingår barnets närmaste relationer 
exempelvis familj, släkt och vänner men även personal på förskola och skola samt andra 
personer de möter regelbundet och har en direktkontakt med. Detta innebär att en 
individ har flera mikrosystem. Enligt Bronfenbrenner och Evans (2000) beskrivs motorn 
för utveckling inom mikrosystemet för något de kallar för proximala processer. Dessa 
grundas i den utvecklande individens förhållande till personer, objekt och symboler i 
dess omgivning. Proximala processer utgår från att lärande och utveckling är socialt och 
sker ömsesidigt mellan dessa faktorer. För att utvecklingen ska fungera effektivt måste 
detta ske under regelbunden basis och över en längre tid.  
	
Nästa system efter mikrosystemet är mesosystemet, vilket binder samman individens 
olika mikrosystem så som hem och förskola. Mesosystemet har en indirekt påverkan på 
barnet eftersom det handlar om interaktion mellan mikrosystemen. I förskolan innebär 
detta exempelvis kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan kollegor och barn, 
kollegor emellan och kollegor och vårdnadshavare. Om interaktionen fungerar väl 
mellan hem och förskola bidrar det till en positiv påverkan på individens utveckling 
men om interaktionen ej fungerar har det motsatt effekt (Jonsson, 2018). 
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Exosystemet är det nästkommande systemet vilket innebär påverkansfaktorer på 
individens utveckling som individen själv inte har någon inverkan över (Jonsson, 2018). 
Exempel på dessa kan vara förskolans miljö och ekonomi samt vårdnadshavarnas 
arbetstid, vilket reglerar barnets vistelsetid, personaltäthet och gruppstorlek. 
	
Makrosystemet kan beskrivas som det system som innefattar kulturella och samhälleliga 
faktorer och är det näst yttersta systemet. Här ingår kulturell påverkan på miljö och 
värderingar samt övergripande inverkan från samhället, så som ekonomi och politiska 
beslut (Jonsson, 2018). Exempel på faktorer inom makrosystemet som har påverkan på 
barnets utveckling är beslut på nationell nivå så som läroplan för förskolan och skollag. 
	
Kronosystemet är som beskrivet det yttersta av systemen i utvecklingsekologin. 
Systemet utgår från den påverkande faktorn tid (Jonsson, 2018). Det innebär att barnets 
utveckling påverkas av att de övriga systemen förändras över tid. Det skulle kunna vara 
att ett barn tillhör en barngrupp med en lärare som efter en tid ersätts av en annan lärare. 
Ett annat exempel är tid i relation till utvecklingen så som makrosystemets tidpunkt i 
historien. Om ett land exempelvis är i krig påverkar det samhället och då även barnets 
utveckling. 
	
Den utvecklingsekologiska teorin ligger i denna studie till grund för att analysera 
studiens resultat. Enligt utvecklingsekologiska systemet ingår förskollärarna i barnets 
närmaste krets och eftersom fokus i detta fall ligger på vad förskollärare erbjuder barnen 
inom fysisk aktivitet utgår studien mestadels från mikrosystemet. 	
	
Eftersom förskolornas mikrosystem kan fungera på olika sätt ger det barnen varierande 
förutsättningar för fysisk aktivitet. Huruvida barnen får möjlighet att utveckla sina 
fysiska förmågor kan bero på många faktorer, exempelvis den fysiska miljöns 
utformning och tillgänglighet, det vill säga delar av mikrosystemet samt kommunikation 
mellan förskolans ledning och kollegor, det vill säga mesosystemet. Även barngruppens 
storlek och sammansättning samt antalet förskollärare i gruppen är exempel på delar i 
mikrosystemen som påverkar om barnen får möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. 
Denna studie riktar sig främst mot förskollärarnas attityd till att skapa och genomföra 
fysiska aktiviteter i undervisningen vilket har direkt påverkan på barnets utveckling. 
	

5 Metod	
I följande avsnitt presenteras studiens metod. Det beskrivs vilka val som ligger bakom 
metoden samt hur genomförandet av utformning av enkät samt av enkätfrågor har gått 
till. Vidare presenteras urvalet, det vill säga vilka som deltagit och hur dessa har valts 
ut. Reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten redogörs sedan för att styrka 
studiens trovärdighet.  
	
5.1 Val av metod 
Syftet med studien är som tidigare beskrivet att undersöka hur förskollärares attityder 
till fysisk aktivitet kan påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. För 
att försöka ta reda på detta användes en webbaserad enkät. Målet var att med hjälp av 
enkäten nå ut till fler förskollärare och på så sätt få ett större urval informanter än vid 
exempelvis intervjuer. Utifrån metodlitteratur (Bryman, 2011; Stukát, 2011) fanns det 
ett val mellan två enkätmetoder, webbenkät eller postenkät. Anledningen till valet av 
användandet av webbaserad enkät var att eftersom vi idag lever i ett digitaliserat 
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samhälle ansåg vi att en webbenkät var mer relevant än en postenkät. Av personliga skäl 
ansåg vi att en webbenkät via mail var mer angelägen än en postenkät på grund av att vi 
själva föredrar e-mailkontakt framför post. Ytterligare en anledning var att vi ansåg det 
enklare för respondenterna att utföra en enkät via webben istället för att skicka 
svarspost. 
	
Fördelen med enkätmetoden är att möjligheten att nå ut till fler respondenter är betydligt 
större än vid exempelvis intervju-metod. Däremot var vi medvetna om att en nackdel 
med enkätmetoden är att bortfallet även det kan blir betydligt större än vid exempelvis 
intervju-metod (Bryman, 2011). Detta är något som vidare tas upp under rubriken 
Urval. En annan fördel med enkäter är att deltagandet är anonymt vilket kan innebära att 
fler tillfrågade kan tänkas delta samt att de känner sig säkrare och därför ger ett ärligt 
svar. De tillfrågade kan dessutom själva välja när och på vilken plats de vill genomföra 
enkäten (Bryman, 2011). Ytterligare en fördel är att resultatet från webbenkäterna ofta 
är smidigare att analysera eftersom hemsidan där webbenkäten skapas ofta gör denna 
analys, det vill säga presenterar svarsantal, procent och tabeller. 
	
5.2 Genomförande 
För att nå ut till potentiella deltagare kontaktades, via e-mail, en förskoleexpert i en 
förort till en storstad i Sverige. En förskoleexpert har ansvaret för frågor som till 
exempel kvalitetsutveckling och utbildning gällande förskola i en kommun. En 
förfrågan om att få ta del av e-mailadresser till förskollärare i både kommunala och 
privata förskolor i kommunen skickades ut. Någon sådan e-mailadresslista fanns inte att 
tillgå, men däremot en lista över alla förskolechefers e-mailadresser i kommunen. Efter 
att ha mottagit denna lista över de 70 förskolechefer som var aktiva i kommunen 
påbörjades formuleringen av informationen gällande studien som skulle tilldelas 
förskolecheferna. I följebrevet till förskolecheferna (se bilaga 9.1) formulerades en 
vädjan om att återkoppla angående antalet förskollärare i deras enhet samt att 
vidarebefordra följebrevet till förskollärarna (se bilaga 9.2). 
 

5.2.1 Urval 
Som beskrivet ovan kontaktades en förskoleexpert i en förortskommun i en storstad i 
Sverige. Valet av kommun föll på att en kontakt med denna förskoleexpert redan var 
tagen vid ett tidigare tillfälle. Enligt Bryman (2011) kallas detta för bekvämlighetsurval 
då denna kontakt fanns tillgänglig sedan tidigare. Anledningen till valet av att enbart 
tillfråga förskollärare var att de med säkerhet har tidigare utbildning i fysisk aktivitet 
samt att de i deras professionella uppdrag bör arbeta med detta utifrån läroplanen för 
förskolan, vilket är något som inte kan säkerställas om du arbetar som exempelvis 
barnskötare. 
	
Den förskoleexpert som kontaktades vidarebefordrade 70 förskolechefers e-
mailadresser och en förfrågan om att återkoppla angående antalet förskollärare på deras 
enhet skickades ut till dem. Utav de 70 förskolecheferna återkopplade 9 stycken 
angående hur många förskollärare de ansvarade för. Sammanlagt hade de 9 
förskolecheferna enligt dem 62 förskollärare på sina enheter. När enkäten stängde efter 
10 dagar hade 40 förskollärare genomfört den. 
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5.2.2 Följebrev	
De båda följebrev som bifogades hade likheter i form av en personlig presentation samt 
en kort beskrivning av studien. Enligt Vetenskapsrådet (2018) bör ett vetenskapligt 
arbete följa vissa regler för att få klassas som ett sådant. I det första följebrevet som var 
avsett enbart för förskolecheferna beskrevs mer praktiska punkter så som varifrån deras 
e-mailadress mottagits samt en vädjan om att återkoppla angående antalet förskollärare 
på deras enhet. Därefter beskrevs hur enkäten skulle fungera rent praktiskt, det vill säga 
att den skulle vara öppen i tio dagar samt medföra tre automatiska påminnelser till alla 
deltagare vare sig de svarat eller ej (se bilaga 9.3). 
	
I följebrevet som skickades ut till förskollärarna för att be om deltagande i denna 
undersökning börjar vi med att presentera oss, vilka vi är och var vi studerar. I denna 
studie har reglerna för informerat samtycke följts (Vetenskapsrådet, 2018). Ett exempel 
på detta är att i följebrevet informeras de efterfrågade deltagarna om syftet med arbetet 
för att fritt kunna välja om de vill delta. I följebrevet finns fyra frågeställningar 
formulerade som beskriver de tre delar som enkäten är indelad i samt har i syfte att ta 
reda på. Forskning som avser människor får endast ske i samtycke med de personer som 
själva väljer att delta i forskningen (ibid.). Som stöd för deltagande i enkäten bifogades 
även en definition av fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2013). Syftet med 
följebrevet till förskollärarna var att meddela om deras rättigheter i deltagandet samt att 
få dem att känna sig motiverade att delta (Hjalmarsson, 2014). Förskollärarna 
motiverades till att delta genom att studien och innehållet i enkäten beskrevs. 
Exempelvis förklarades hur undersökningen skulle gå till det vill säga genom en 
enkätstudie där enkäten skickas ut via en länk som går till hemsidan ”Survey Monkey” 
samt hur lång tid den i genomsnitt borde ta att genomföra (se bilaga 9.2) Vidare 
motiverades de genom en beskrivning om var de kunde finna det slutfärdiga resultatet 
av studien, det vill säga att studien publiceras i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet) vilket är en hemsida för examensarbeten och uppsatser. Deltagarna i 
undersökningen har även rätt till att veta vad undersökningen kan bidra till och i 
följebrevet förklaras det att studien kan bidra med information angående om 
förskollärare anser att undervisning i fysisk aktivitet i förskolan existerar och om 
läroplansmålen angående fysisk aktivitet följs.  
	
Enligt Vetenskapsrådet (2018) har deltagare i en undersökning alltid rätt att avbryta sin 
medverkan, i och med detta informeras deltagarna att de kan avbryta sin medverkan 
genom att själva trycka på ”avbryt” under genomförandet av enkäten. Däremot går det 
inte att ta bort redan registrerade svar eftersom deltagandet sker anonymt. 
 

5.2.3 Utformning och motivering av enkät 
Enkäten är utformad via en hemsida, www.surveymonkey.se. SurveyMonkey är en 
hemsida som används som ett verktyg i skapande, utsändning och analysering av 
enkäter. I och med användandet av detta verktyg underlättade det utformandet av 
enkäten samt analysen av empirin. Personer som deltar i en undersökning ska vara 
införstådda med att alla uppgifter och privat data som kan identifiera deltagaren 
behandlas konfidentiellt och att inga personliga uppgifter kommer att redovisas i det 
slutliga arbetet (Vetenskapsrådet, 2018). Genom att använda hemsidan Survey Monkey 
kan inga personliga uppgifter sparas och därför sker allt deltagande i denna 
undersökning anonymt. 
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Enkäten består av fyra sidor, inklusive en informationssida. Informationssidan är till för 
att underlätta deltagandet genom att återigen bifoga en definition av fysisk aktivitet 
(Folkhälsomyndigheten, 2018) samt läroplansmålen för fysisk aktivitet (Skolverket, 
2018). 16 frågor är fördelade över tre delar, för att klargöra vad de olika delarna har för 
syfte att ta reda på har olika frågeställningar formulerats till varje del (se bilaga 9.2). 
Varje del inleds med en beskrivning av antal frågor samt till vilken/vilka 
frågeställningar som just den delen är kopplad till. Frågeställningarna till enkäten har 
formulerats så att resultatet från enkäten förhoppningsvis kan svara på studiens 
undersökningsfråga. Vid designen av enkäten menar Stukát (2011) att personliga frågor 
om respondentens bakgrund och vanor bör ställas tidigt i enkäten eftersom de ofta ger 
svar som sedan kan ligga till grund för vilka frågor som komma skall. Hjalmarsson 
(2014) menar att det är klokt att frågor som berörs inom samma område ställs i 
anslutning till varandra, vilket fanns med i åtanke i utformningen av enkätens tre delar.  
	
Del ett innehar sju frågor och har rubriken: personliga erfarenheter och intressen. Denna 
del är kopplad till enkätens första frågeställning: “ I hur stor grad anser förskollärare att 
de har kunskap och intresse nog för att undervisa i fysisk aktivitet?”. Motiveringen till 
frågeställningen och de frågor som ställs i del ett är att undersöka om det finns en 
koppling mellan förskollärarnas personliga erfarenheter och intresse för fysisk aktivitet 
och påverkan på barns möjlighet till att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet. Den 
första delen har även avsikt att undersöka om det finns en koppling mellan 
förskollärarnas kunskaper inom ämnet och deras undervisning i fysisk aktivitet. Fråga 
ett sökte svar på förskollärarnas examensår. Denna fråga låg till grund för att undersöka 
kopplingen mellan examensåret och fråga fem, där förskollärares åsikt angående om 
förskollärarutbildningen gav dem tillräckliga kunskaper för att undervisa i fysisk 
aktivitet. Första delen i enkäten ligger till grund för del två. 
	
Del två innehar fyra frågor och har rubriken: barn och fysisk aktivitet. Denna del är 
kopplad till enkätens andra frågeställning: “ I hur stor grad anser förskollärare att det är 
viktigt att i tidig ålder främja ett intresse för fysisk aktivitet?”. Syftet med studien är 
som tidigare beskrivet att undersöka hur förskollärares attityder till fysisk aktivitet kan 
påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. I denna andra del av 
enkäten är avsikten att ta reda på hur viktigt förskollärarna tycker att det är med fysisk 
aktivitet för barns välbefinnande samt vikten av att i tidig ålder främja fysisk aktivitet. 
Del två avslutas med att undersöka hur ofta barnen på förskollärares avdelning får delta 
i fysiska aktiviteter styrda av en vuxen samt ett önskemål att ge exempel på aktiviteter i 
fysisk aktivitet. 
	
Del tre innehar fem frågor och har rubriken: arbete med läroplanen och tillgång till 
resurser. Denna del är kopplad till enkätens tredje och fjärde frågeställning: “ I hur stor 
grad anser förskollärare att de arbetar aktivt med att följa läroplansmålen angående 
fysisk aktivitet i förskolan?” och ”I hur stor grad anser förskollärare att de har lokaler 
nog för att undervisa i fysisk aktivitet?”. I den tredje delen är avsikten att ta reda på 
förskollärares attityder till att arbeta med läroplanen, om de anser att de aktivt arbetar 
med den och om förskolan i sin helhet arbetar med läroplansmålen för förskolan. Vidare 
undersöker del tre om förskollärare anser sig ha tillräckligt stöd från kollegor och 
ledning samt tillräckliga lokaler för att följa läroplansmålen angående fysisk aktivitet. I 
kompletterande syfte efterfrågas exempel från förskollärarna på vart, inom och utanför 
förskolans område, barnen får ta del av fysiska aktiviteter. 
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5.2.4 Formulering av enkätfrågor 
Större delen av enkätfrågorna består av slutna frågor. En sluten fråga innebär fasta 
svarsalternativ för respondenten att markera (Hjalmarsson, 2014). Valet att använda 
mestadels slutna frågor motiveras av att det underlättar analysen av empirin. 
Hjalmarsson (2014) menar att slutna frågor ökar jämförbarheten. Svaren från slutna 
frågor kan redovisas genom tabeller och procentandelar, vilket underlättar för 
avläsningen av resultatet. Eftersom undersökningsfrågorna är utformade för att ta reda 
på “i hur stor grad anser förskollärarna...” är tanken att ta reda på deras attityder 
gällande fysisk aktivitet. Bryman (2011) menar att för att mäta attityder är likertskala 
den skala som oftast förekommer. En likertskala ger deltagarna fasta svarsalternativ 
vilket i detta fall är fem stycken från ”i mycket liten grad” till ”i mycket stor grad”. I 
denna enkät är 11 av 16 frågor av denna sort. 	
 
Enkäten har två öppna frågor. Dessa frågor är formulerade så att respondenterna ges 
möjlighet att ge egna exempel och skriva sina svar i punktform. Fördelen med öppna 
frågor är att respondenten kan svara med sina egna ord samt för forskaren att få 
oförutsedda svar, vilket även innebär att de öppna och stängda frågorna kompletterar 
varandra (Bryman, 2011). Anledningen till användandet av denna form av öppen fråga 
var att få något bredare svar. Det krävs även mer utav respondenten att svara på öppna 
frågor och i och med det förekommer en högre risk för fler avbrutna enkäter (ibid.).  
 
Vid utformning av frågor följdes råd från Bryman (2011). Han menar att när frågorna 
utformas ska alltid syftet finnas i åtanke samt att frågorna ska ställas så att de kan ge 
svar på studiens frågeställningar. Författaren menar även att för många ja-och-nej-frågor 
bör undvikas eftersom respondenterna ofta inte kan svara uteslutande ja eller nej på en 
fråga.  
	
5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Detta stycke presenterar studiens tillförlitlighet genom att synliggöra och motivera de 
val och verktyg som ligger till grund för studien (Stukát, 2011). Här presenteras och 
diskuteras studiens trovärdighet i form av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 
Reliabilitet skulle kunna beskrivas som ett mått på tillförlitlighet. Här presenteras 
författarens medvetenhet om huruvida resultaten av studien är sanna och pålitliga samt 
vilka felfaktorer som förekommer (Stukát, 2011). Denna studies reliabilitet är enligt oss 
relativt låg, på grund av att tillförlitligheten på en enkät genomförd endast en gång på en 
grupp inte har särskilt stor stabilitet. För att få en högre stabilitet hade exempelvis en 
jämförelsegrupp kunnat användas (Bryman, 2011). Det finns fler felfaktorer att ha i 
åtanke vid en enkätmetod där personers åsikter behandlas. Ett exempel är att personers 
tolkningar kan skilja sig åt vid en enkät där följdfrågor och utvecklingar inte 
förekommer som vid exempelvis en intervju. Stukát (2011) beskriver att det finns 
möjliga felkällor när människor inkluderas i forskning. Det finns ingen säkerhet i att de 
tillfrågade svarar helt ärligt, varken i slutna eller i öppna frågor. Svaren kan därför inte 
anses vara helt tillförlitliga eftersom de enbart synliggör deras synvinkel och deras 
tolkning, det vill säga inte trovärdig information angående hur de egentligen arbetar. 
Det blir dessutom mer komplicerat för oss att tolka de svar som deltagarna angivit 
eftersom delade uppfattningar kan förekomma. Ett försök till att minska på 
tolkningsutrymmet var att beskriva i följebrevet den syn på fysisk aktivitet som studien 
utgår från. 
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Bortfallet är även det en faktor som påverkar studiens reliabilitet. Det finns flera 
potentiella orsaker till att bortfallet var relativt stort i denna studie. Svårigheten med att 
finna deltagande förskollärare genom att kontakta förskolechefer är att studiens resultat 
är beroende av förskolechefernas engagemang och intresse. Det skulle kunna vara så att 
det, bland de 61 förskolechefer som inte återkopplade, fanns de som anser att studenters 
examensarbeten inte är av särskilt stor vikt eller att de inte är intresserade av att stödja 
forskning överhuvudtaget. En annan orsak till bortfallet kan vara att de förskolechefer 
som har ett intresse för fysisk aktivitet valde att vidarebefordra enkäten till sina 
förskollärare och de som anser fysisk aktivitet som något mindre viktigt valde att 
förbise de e-mail som de mottog. Det kan också vara så att inte alla 70 e-mailadresser 
var aktuella eller att förskolecheferna av olika anledningar inte öppnade, eller hann 
öppna sin inkorg under denna period.  
	
En enkät där 9 utav 70 förskolechefer deltar, det vill säga en svarsfrekvens på 13 % 
anses inte som ett bra resultat. En annan osäkerhet i undersökningen är att det kan ha 
varit fler än 9 förskolechefer som vidarebefordrade e-mailet och länken till sina 
förskollärare utan att återkoppla till oss angående antalet förskollärare. Därför går det 
inte att anta att de 40 deltagande förskollärarna endast kom från de 62 förskollärare som 
förskolecheferna rapporterade att de hade på sina enheter. Men om så är fallet, att de 40 
deltagarna endast härstammade från de 62, är resultatet på 65 % en relativt bra 
deltagarfrekvens. 
 
Validitet innebär att ställa sig frågan om undersökningen verkligen är riktad åt det som 
den har för avsikt att undersöka (Stukát, 2011). Studien har för avsikt att undersöka 
förskollärares arbete med fysisk aktivitet och detta genom att fråga efter deras åsikter. 
Enkätfrågorna är utformade på samma vis som studiens undersökningsfrågor, vilket 
innebär att enkäten ger direkt svar på studiens frågeställningar. Om syftet med studien 
hade varit att undersöka mer konkret hur fysisk aktivitet genomförs i förskolan, och inte 
enbart undersöka förskollärarnas åsikter, hade det inte varit tillräckligt att utgå från 
denna enkät. Om så vore fallet hade exempelvis observationer kunnat användas som 
kompletterande metod.  
 
Generaliserbarhet innebär att se vem resultatet egentligen gäller för, om resultatet från 
studien är applicerbart till andra grupper eller om det enbart gäller för denna studie. 
Något som kan påverka detta är om undersökningsgruppen är liten och om bortfallet är 
stort (Stukát, 2011). Som beskrivet ovan har studien utgått från en enkätmetod eftersom 
den enligt Bryman (2011) kan ge ett bredare svarsresultat som kan appliceras för andra 
potentiella deltagare inom samma målgrupp. I vårt fall kan vi inte påstå att resultatet 
kan appliceras för andra inom samma målgrupp eftersom vårt bortfall är stort rent 
procentuellt. Anledningen till bortfallet är som beskrivet ovan oklart eftersom det kan 
bero på kontakten i andra hand via förskolecheferna eller via rent ointresse. Deltagandet 
är inte tillräckligt omfattande för att kunna påstå att resultatet gäller för alla 
förskollärare i kommunen, vårt resultat visar vad våra deltagare anser. Detta är något 
som påverkar både undersökningens reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
5.4 Metod för analys av resultat 
I följande avsnitt beskrivs hur resultatet, det vill säga enkätsvaren, kommer att 
analyseras. För att ta reda på förskollärarnas attityder till fysisk aktivitet i förskolan, 
utformades studiens undersökningsfråga. Denna undersökningsfråga kommer att 
besvaras genom de svar som enkäten visar, eftersom enkätens frågor är ställda så att de 
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kan besvara undersökningens frågeställningar. Detta kommer att presenteras i nästa 
kapitel. Enkäten innehar både stängda och öppna frågor, vilket innebär både kvantitativ 
och kvalitativ data. Dessa kommer att redovisas både genom sammanställda antal samt 
kategorisering. De två öppna frågorna har kategoriserats utifrån gemensamma teman. 	
	
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarnas attityder till fysisk aktivitet kan 
påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. Enkätsvaren i sig visar inte 
hur påverkan på barns möjligheter ser ut eftersom de enbart tar reda på förskollärarnas 
attityder. För att synliggöra hur förskollärarna påverkar barns möjligheter till fysiska 
aktiviteter har en utvecklingsekologisk teori (Jonsson, 2018) använts till att analysera 
resultatet. Detta innebär att resultatet från enkäten tillsammans med den 
utvecklingsekologiska teorin används för att svara på undersökningens syfte. 	
	
Detta ger studien en fördjupning i och med att inte endast förskollärarnas attityder 
presenteras utan att de även kopplas till barns möjligheter. Eftersom förskollärare har 
ansvaret för att barnen får ta del av fysisk aktivitet i förskolan har de stor påverkan på 
barns möjligheter. Som beskrivet under kapitel 4 ingår förskolan i ett av barns 
mikrosystem. Mikrosystemen kan fungera på olika sätt och detta har direkt påverkan på 
barns utveckling. Analysen kommer därför att fokusera på mikrosystemen som 
förskollärarna delvis beskriver i resultatet. 	
	
För att ytterligare få en fördjupad syn på förskollärarnas perspektiv samt fördelar med 
fysisk aktivitet kommer resultatet att kopplas till den tidigare forskningen presenterad 
ovan.  
 

6 Resultat 
I kommande kapitel visas de sammanställda resultaten från enkäten. Denna del är precis 
som enkäten uppdelat i tre avsnitt; personliga erfarenheter och intressen, barn och fysisk 
aktivitet samt arbete med läroplan och tillgång till resurser. De tre delarna är avsedda att 
svara på enkätens frågeställningar samt studiens undersökningsfråga. Kapitlet avslutas 
med att analysera studiens resultat med stöd från tidigare forskning och övrig litteratur 
för att ge svar på studiens frågeställningar. För att kunna svara på studiens syfte 
diskuteras även analysen med hjälp av teorin. 
	
6.1 Personliga erfarenheter och intressen 
Följande avsnitt besvarar enkätens frågeställning: ”I hur stor grad anser förskollärare 
att de har kunskap och intresse nog för att undervisa i fysisk aktivitet?”. 
 

6.1.1 Kunskap och utbildning 
Första frågan tar reda på vilka år de tillfrågade förskollärarna har tagit examen. Diagram 
1 visar antal förskollärare uppdelat över år. 
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Diagram 1: De tillfrågade förskollärarnas examensår 
 
Resultatet från diagrammet visar att examensåren skiljer sig åt. 7 förskollärare tog 
examen 1980 eller tidigare samt 10 förskollärare tog examen mellan åren 2011 och 
2018. Däremellan är svaren relativt jämnt uppdelat mellan de olika svarsalternativen. 
 

 
Diagram 2: Förskollärarnas attityd till förskollärarutbildningen 
 
De tillfrågade förskollärarnas svar visade att 16 förskollärare ansåg att deras 
förskollärarutbildning gav i mycket liten och i liten grad kunskaper för att undervisa i 
fysisk aktivitet. Detta visade sig vara dubbelt så många jämfört med de som ansåg att 
förskollärarutbildningen i stor och i mycket stor grad gav dem kunskaper i att undervisa. 
15 förskollärare angav att förskollärarutbildningen gav dem måttligt med kunskaper. I 
enkätens empiri går det ej att följa enskilda svar vilket innebär att det inte går att se ett 
samband mellan förskollärarnas examensår och deras uppfattning om kunskaper från 
förskollärarutbildningen. Samtidigt visade resultatet att 21 förskollärare hade deltagit i 
en annan utbildning som berör fysisk aktivitet utöver förskollärarutbildningen, vilket 
innebär att de resterande 19 inte hade deltagit i något liknande.  
 



 

17 
 

14 förskollärare ansåg att de hade måttligt med kunskaper för att undervisa i fysisk 
aktivitet i förskolan medan 24 förskollärare ansåg att de i stor till i mycket stor grad 
hade tillräckliga kunskaper för att undervisa.  
 
Resultatet visar att förskollärarna angav att förskollärarutbildningen inte gav tillräckliga 
kunskaper för att undervisa i fysisk aktivitet i förskolan eftersom 31 svarade i mycket 
liten till måttligt. Samtidigt angav 38 förskollärare att de ansågs sig ha tillräckliga 
kunskaper i att undervisa. Detta kan ha påverkats av att hälften av förskollärarna har 
deltagit i en annan utbildning i fysisk aktivitet. Det framgår inte från enkätsvaren vad 
det är för slags utbildning de deltagit i och heller inte om den påverkat deras kunskaper 
till det bättre eller sämre. Utifrån resultatet går det att tolka att deras vidareutbildning 
utöver förskollärarutbildningen gav kunskaper i att undervisa i fysisk aktivitet i 
förskolan. 
 

6.1.2 Personligt intresse 
36 förskollärare ansåg att fysisk aktivitet är i stor grad till i mycket stor grad viktigt för 
deras eget välbefinnande samtidigt som 37 förskollärare svarade att de utövar någon 
form av fysisk aktivitet utöver arbetstid. Diagrammet nedan visar mängden fysisk 
aktivitet utöver arbetstid.  
 

Diagram 3: Antal timmar/vecka förskollärarna ägnar sig åt fysisk aktivitet utanför arbetet 
 
Mängden fysisk aktivitet varierade mellan cirka 1-2 h/vecka till mer än 3 h/vecka. 3 
förskollärare svarade att de inte utövade någon form av fysisk aktivitet.  
	
Av de tillfrågade förskollärarna visar resultatet att ingen ansågs sig ha i mycket liten 
och i liten grad tillräckligt intresse för att undervisa i fysisk aktivitet i förskolan vilket 
innebär att alla tillfrågade förskollärare ansåg sig ha måttligt till i mycket stor grad 
tillräckligt intresse för ämnet.  
 
Detta resultat visar att det finns ett personligt intresse för fysisk aktivitet bland 
förskollärarna samt att deras intresse är tillräckligt för att undervisa i fysisk aktivitet i 
förskolan.  
	



 

18 
 

6.2 Barn och fysisk aktivitet 
Följande avsnitt besvarar enkätens frågeställning: ”I hur stor grad anser förskollärare 
att det är viktigt att i tidig ålder främja ett intresse för fysisk aktivitet?”. 
 
Resultatet visar att alla tillfrågade förskollärare svarade att fysisk aktivitet i stor till i 
mycket stor grad är viktigt för barns välbefinnande. Dessutom ansåg alla, utom en, att 
det är viktigt att i tidig ålder främja ett intresse för ämnet hos barnen. Den avvikande 
respondenten svarade ”måttligt” på denna fråga. De inledande frågorna i del 2 visade 
därmed att förskollärarna anser att fysisk aktivitet är viktigt för barns välbefinnande 
samt att det enligt dem är viktigt att i tidig ålder främja ett intresse för fysisk aktivitet 
hos barnen. 
 
Den tredje frågan i del två tar reda på hur ofta barnen på de tillfrågade förskollärarnas 
avdelningar får ta del av fysiska aktiviteter styrda av en vuxen och det redovisas genom 
diagram 4: 
	

Diagram 4: Antal tillfällen/vecka barnen får delta i fysisk aktivitet styrda av en vuxen	
 
Som diagrammet visar anger förskollärarna att barnen på deras avdelning i genomsnitt 
får delta i mellan 1 till fler än 4 tillfällen med styrda fysiska aktiviteter per vecka. 
Diagrammet visar ett positivt resultat då ingen av de tillfrågade förskollärarna angav 
svarsalternativet ”aldrig” på denna fråga. 
 

6.2.1 Fysiska aktiviteter 
Som komplement till frågan ”Hur ofta får barnen (på din avdelning) i genomsnitt delta i 
fysiska aktiviteter styrda av en vuxen?” ombads förskollärarna med egna ord ange 
exempel på fysiska aktiviteter som barnen får delta i, vilket redovisas i tabellen nedan: 
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Tabell 1: Exempel på fysiska aktiviteter som barnen får delta i 
Tema: Exempel: Antal gånger de nämnts: 
Utomhus utelek, parken, skogen, gården och 

promenader 
46 

Rörelse rörelse och rörelselekar, lekar och 
regellekar, Mini-Röris och Bamsegympa, 
gymnastik 

56 

Idrott fotboll, bandy, bollsporter, skridskor 12 
Dans/Musik dans, musik, rytmik 19 
Hinderbana hinderbana, balansgång/-bana 14 
Övrigt yoga, drama, klättra, gunga, cykla, bygga, 

åka rutschkana 
20 

 
De exempel som förskollärarna angav i enkäten har kategoriserats in i sex teman. För att 
kunna undersöka vilka aktiviteter som var oftast förekommande redovisas det totala 
antalet omnämnanden i tabell 1. Detta innebär att ett svar från en förskollärare kan 
innehålla flera omnämnanden på till exempel idrotter.  
 
De exempel som förskollärarna gav på fysiska aktiviteter som förekom i flest svar var: 
rörelse och rörelselekar, lekar och regellekar, Mini-Röris och Bamsegympa och 
gymnastik. Mini-Röris är ett rörelseprogram, tänkt att skapa en härlig rörelsestund för 
barn 3-6 år framtaget av Friskis & Svettis (u.å.). Bamsegympa är ett rörelseprogram 
med allsidig motorisk träning för de allra minsta framtaget av Svensk Gymnastik (u.å.). 
Ofta förekommande var även dans, musik, rytmik samt hinderbana och balansgång. 
Även exempel på idrotter så som: fotboll, bandy, bollsporter och skridskor förekom, 
dock inte i lika stor utsräckning. De näst mest representerade förslagen var exempel 
utomhus så som: parken, skogen, gården, promenader och utelek. Dessa 
utomhusexempel är, förutom promenader och utelek, förslag på platser och inte 
aktiviteter vilket efterfrågades. Detta var svårtolkat eftersom dessa exempel inte 
stämmer överens med definitionen av fysisk aktivitet som denna studie har utgår från. 
Andra exempel som kan ifrågasättas som fysiska aktiviteter är de som ingår i temat 
Övrigt så som: yoga, drama, klättra, gunga, cykla, bygga, åka rutschkana. 
 
Resultatet visar att fysiska aktiviteter genomförs främst genom rörelse, lekar och 
rörelseprogram men även genom att vara utomhus. Exakt vilka aktiviteter som 
genomförs utomhus finns här inga exempel på förutom idrotterna och promenaderna. 
Resultatet visar även att det förekommer en variation mellan aktiviteter, vare sig de är 
fysiskt krävande eller inte. 
	
6.3 Arbete med läroplan och tillgång till resurser 
Följande avsnitt besvarar enkätens frågeställningar: ”I hur stor grad anser förskollärare 
att de arbetar aktivt med att följa läroplansmålen angående fysisk aktivitet i förskolan?” 
och ” I hur stor grad anser förskollärare att de har lokaler nog för att undervisa i fysisk 
aktivitet?”. 
 

6.3.1 Läroplan och stöd  
Tabellen (Tabell 2) presenterar resultatet från fråga 12 till 15 i enkäten. Dessa frågor 
beskriver förskollärarnas attityder till arbete med läroplanen, om de anser att de har 
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tillräckligt stöd från kollegor och ledning samt om de har tillräckliga lokaler till att 
undervisa i fysisk aktivitet i förskolan. 
	
Tabell 2: Förskollärares upplevelser av att aktivt arbeta med att följa läroplansmålen angående fysisk 
aktivitet i förskolan 

 I mycket 
liten grad 

I liten 
grad 

Måttligt I stor 
grad 

I mycket 
stor grad 

12. I hur stor grad anser du att du 
arbetar med att följa läroplansmålen 
gällande fysisk aktivitet i 
förskolan? 

0 1 5 18 14 

13. I hur stor grad anser du att din 
förskola arbetar aktivt med 
läroplansmålen gällande fysisk 
aktivitet? 

1 0 10 18 9 

14.1. I hur stor grad anser du att du 
har tillräckligt stöd från kollegor för 
att undervisa i fysisk aktivitet enligt 
läroplanen för förskolan? 

0 2 4 21 11 

14.2. I hur stor grad anser du att du 
har tillräckligt stöd från ledning för 
att undervisa i fysisk aktivitet enligt 
läroplanen för förskolan? 

0 1 5 17 15 

15. I hur stor grad anser du att du 
har tillräcklig tillgång till lokaler 
(inom och utanför förskolans 
område) för att utföra undervisning 
i fysisk aktivitet? 

2 5 5 15 11 

 
Tabellen visar en allmänt positiv bild av arbete med läroplan, stöd och lokaler. 
Förskollärarna ansåg att de enskilt arbetade med att följa läroplansmålen gällande fysisk 
aktivitet men att förskolan i allmänhet inte arbetade i lika stor grad. När det kom till 
stöd från kollegor och ledning svarade majoriteten att de får stöd från båda håll. För att 
kunna undervisa i fysisk aktivitet i förskolan ansåg de flesta förskollärare att de i stor 
och i mycket stor grad har tillgång till lokaler, men det fanns även förskollärare som 
inte ansåg sig ha denna tillgång. 
 

6.3.2 Platser och lokaler för fysisk aktivitet 
Som komplement till fråga 15 efterfrågades exempel på var förskollärarna genomför 
fysiska aktiviteter, inom och utanför förskolans område. De tillfrågade förskollärarnas 
svar visade att fysiska aktiviteter bedrevs på olika platser. Genom att kategorisera 
svaren visade det sig att fysiska aktiviteter genomfördes med olika innehåll på fyra olika 
typer av platser. De platser som användes har benämnts som: inomhus på förskolan, 
inomhus utanför förskolans område, utomhus på förskolan och utomhus utanför 
förskolans område.  
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Tabell 3: Förskollärares exempel på platser och lokaler för fysisk aktivitet 
Plats: Exempel: Antal ggr de nämnts: 
inomhus på förskolan motorik-rum, kombinerat 

rörelse- och vilorum, 
gymnastiksal och lekhall 

30 

inomhus utanför förskolans 
område 

idrottssal och -hall, 
gymnastiksal, kyrksal och 
ishall 

7 

utomhus på förskolan gården, stor gräsmatta, 
naturgården, fotbollsplan 
och ängen 

26 

utomhus utanför förskolans 
område 

parker, på vägen till parken, 
skog, naturreservat, 
närmiljö, grönområde, 
idrottsplats, bollplan, 
lekplats, utegym, 
parkourpark 

60 

 
När fysiska aktiviteter genomfördes inomhus på förskolan innebar det att de 
genomfördes i rum som exempelvis: rörelserum, avdelningen, ”stora rummet”, motorik-
rum, kombinerat rörelse- och vilorum, gymnastiksal och lekhall. I de inkomna svaren 
nämndes något av dessa rum vid 30 tillfällen. Exempel på lokaler inomhus utanför 
förskolans område var: idrottssal och -hall, gymnastiksal, kyrksal och ishall. Dessa svar 
nämndes vid 7 tillfällen. När fysiska aktiviteter genomfördes utomhus på förskolan 
innebar det att de genomfördes på platser som exempelvis: gården, stor gräsmatta, 
naturgården, fotbollsplan och ängen. I de inkomna svaren nämndes dessa 26 gånger. 
Exempel på platser utomhus utanför förskolans område nämndes vid 60 tillfällen. De 
platser som nämndes av flera förskollärare var: parker, på vägen till parken, skog, 
naturreservat, närmiljö, grönområde, idrottsplats, bollplan, lekplats. Även utegym och 
parkourpark nämndes tre respektive en gång vardera. 
 
Resultatet visar att det mest representerade alternativet var att utföra sina aktiviteter 
utomhus utanför förskolans område. Detta nämndes dubbelt så många gånger som det 
näst mest representerade alternativet, inomhus på förskolan.  
 
6.4 Analys 
I analysen presenteras de resultat som enkäten visade, med en tillhörande diskussion 
utifrån litteratur och tidigare forskning för att ge svar på studiens undersökningsfråga. 
Detta avsnitt är uppdelat efter de tre delar som beskrivs i resultatet. Tillsammans med 
den utvecklingsekologiska teorin kommer fyra frågeställningarna ge svar på studiens 
syfte och undersökningsfråga. 	
	
Som beskrivet i avsnitt 4 Teorianknytning påverkar förskolan, och därmed 
förskollärare, barns utveckling i och med att den ingår i deras innersta 
utvecklingssystem, mikrosystemet. Detta innebär, som både utvecklingsekologin och 
tidigare forskning menar, att förskollärares attityder har stor påverkan på barns 
möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. I analysen synliggörs mikrosystemets 
påverkan på barns utveckling.	
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6.4.1 Analys del 1: personliga erfarenheter och intressen 
Enkätsvaren från del ett delas upp i två teman, intresse och utbildning. En majoritet av 
de tillfrågade förskollärarna anser att fysisk aktivitet är viktigt för deras eget 
välbefinnande. De utövar dessutom någon form av fysisk aktivitet från cirka en timme 
till mer än tre timmar per vecka. Detta resultat visar att det, hos förskollärarna, finns ett 
personligt intresse för fysisk aktivitet. När det kommer till förskollärarnas kunskap i att 
undervisa i fysisk aktivitet visar resultatet att förskollärarutbildningen inte gav 
tillräcklig kunskap. Ungefär hälften angav att de deltagit i en utbildning som berört 
fysisk aktivitet utöver förskollärarutbildning. Som svar på frågeställningen ”I hur stor 
grad anser förskollärare att de har kunskap och intresse nog för att undervisa i fysisk 
aktivitet?” visar enkätens första del att förskollärarna anser sig ha goda kunskaper samt 
nog med personligt intresse för att undervisa i fysisk aktivitet i förskolan. 	
	
Wolmesjö (2006) menar att det är förskollärare som har ansvaret för att planera 
undervisningen och att deras motivation och attityd till fysisk aktivitet påverkar barnen. 
Det krävs äkta engagemang för att kunna styra barnen och uppmuntra dem till att delta i 
fysiska aktiviteter (Osnes et al., 2010). Detta innebär att en personlig positiv attityd till 
fysisk aktivitet hjälper läraren att stötta barnen i deras fysiska utveckling. Resultatet från 
del ett visar att denna positiva attityd förekommer hos de tillfrågade förskollärarna i 
föreliggande studie. Bronfenbrenners teori (refererad i, Jonsson, 2018) styrker detta och 
menar att barnets utveckling påverkas av de relationer i dess närhet, som i teorin kallas 
för proximala processer, där lärande och utveckling sker socialt. Om det då finns en 
positiv attityd bland förskollärarna till fysisk aktivitet skapar dessa mikrosystem 
möjligheter för barnen att delta i dessa. 	
	
Enligt Sevimli-Celik och Johnson (2013) anser förskollärarna i deras studie att de inte 
innehar tillräckliga kunskaper för att undervisa i fysisk aktivitet trots att de anser att det 
är deras uppgift att undervisa i detta ämne. Kunskap och god ämnesinsikt ger enligt 
Grindberg och Jagtøinen (2000) en trygghet och en känsla av säkerhet i att undervisa 
och planera sitt arbete inom fysisk aktivitet. Det gör även att läraren lägger märke till 
detaljer i undervisningen och i barns motoriska utveckling. Kunskapen om barns 
utveckling bidrar även till att kunna anpassa aktiviteter utifrån barns kunskapsnivå och 
intresse (Osnes et al., 2010). Detta tyder på att förskollärarnas attityd till att undervisa i 
fysisk aktivitet kan påverkas av om de har tillräckliga kunskaper. Uteblivna kunskaper 
kan därför skapa en känsla av osäkerhet i att undervisa och kan i sin tur påverka 
huruvida barnen får möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. Enligt resultatet ger 
förskollärarutbildningen i liten till måttlig grad kunskaper för att undervisa i fysisk 
aktivitet, samtidigt som hälften svarade att de deltagit i en annan utbildning för fysisk 
aktivitet. Sammantaget anser majoriteten att de innehar tillräckliga kunskaper för att 
undervisa i ämnet. Det positiva med resultatet anser vi är att de tillfrågade förskollärarna 
har tillräckliga kunskaper i att undervisa. Samtidigt anser vi det som något negativt att 
denna kunskap inte härstammar från förskollärarutbildningen. 	
	
Enligt Broström (2016) visar svenska förskolor att undervisning går mot en mer 
skolorienterad undervisning. Abadie och Brown (2010) menar att detta fokus på 
akademiska prestationer innebär mindre tid till fysisk aktivitet. Samtidigt visar Ericsson 
(2003) och McLachlan et al. (2017) att fysisk aktivitet gynnar akademiska prestationer 
samt koncentration och kognitiv förmåga hos barnen. Vilket antyder att om 
förskollärarna innehar kunskap om fysisk aktivitet och dess innebörd för kroppen 
hjälper det även barns övriga prestationer i deras fortsatta skolgång. 	
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6.4.2 Analys del 2: barn och fysisk aktivitet 
Som beskrivet i resultatet ansåg de tillfrågade förskollärarna att fysisk aktivitet är 
viktigt för barns välbefinnande samt att det är viktigt att främja ett intresse för detta i 
tidig ålder. Detta ger direkt svar på frågeställningen “I hur stor grad anser förskollärare 
att det är viktigt att i tidig ålder främja ett intresse för fysisk aktivitet?”. Förskollärarnas 
positiva attityder stärks genom att de ges tillfälle att tydliggöra om och hur barnen får ta 
del av fysisk aktivitet genom att ge exempel på sådana aktiviteter. Förskollärarna angav 
även att dessa aktiviteter genomförs mellan 1 till fler än 4 tillfällen i veckan. Vilket 
indikerar på att de mikrosystem som barnen möter i förskolan erbjuder möjligheter till 
att delta i fysisk aktivitet. 	
	
De mest nämnda exemplen på fysisk aktivitet föll under temat Rörelse där Mini-Röris 
och Bamsegympa var starkt representerade. Mini-Röris och Bamsegympa är två 
exempel på rörelseprogram som leds till musik av en vuxen. Enligt De Marco, Zeisel 
och Odom (2015) och Efrat (2013) finns ett samband mellan lärarledda fysiska program 
och minskande av stillasittande beteende. Deras studier visar att införande av dessa 
program ökar mängden fysisk aktivitet även under barns fria lek. Att resultatet från 
enkäten visar att liknande lärarledda program existerar i förskolan anser vi som positivt 
då det kan ha samma positiva påverkan som beskrivet av författarna ovan. 	
	
De exempel som beskrivits i temat Övrigt ifrågasätter vi som fysiska aktiviteter. Som 
tidigare presenterat utgår denna studie från Folkhälsomyndighetens (2013) definition av 
fysisk aktivitet som beskrivs som något som får kroppen att förbruka mer energi samt 
höjer pulsen och andningen. De exempel som förskollärarna angav och som vi 
kategoriserat som Övrigt var: yoga, drama, klättra, gunga, cykla, bygga (med material 
så som plankor, stenar och pinnar) och åka rutschkana. Vi ifrågasätter om alla dessa 
exempel är pulshöjande och får kroppen att förbruka mer energi. Däremot anser vi att 
dessa exempel kan inkluderas i läroplanen för förskolans mål där ”förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” 
(Skolverket, 2016). Yoga är en aktivitet där motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning inkluderas och utvecklas men, beroende på yogaform, inte alltid är 
pulshöjande.	
	
Något som ytterligare ifrågasätts som exempel på lärarledda fysiska aktiviteter är de 
exempel som förskollärarna angett och vi kategoriserat in i temat Utomhus. Under 
denna kategori nämns främst olika platser utomhus, så som: parken, skogen och gården. 
I förskollärarnas svar framkommer inga förklaringar till någon form av aktivitet som 
genomförs på dessa platser. McLachlan et al. (2017) beskriver att det finns en tendens 
hos lärare att se barn som “naturligt aktiva” och att det då räcker med en tillräckligt 
stimulerande miljö för att få barn att röra på sig. Detta kan vara en förklaring till att de 
tillfrågade förskollärarna i denna studie gav exempel på platser som fysisk aktivitet. 
Även McEvilly, Verheul och Atencios (2013) studie visar att förskollärare anser att 
barnen rör på sig självmant på grund av den mängd energi det har i kroppen och att 
läraren inte behöver ta ansvar för detta. 	
	
Barn tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan. Abadie och Brown (2010) 
skriver i sin studie att förskollärare har möjligheter att påverka barnen till en fysiskt 
aktiv livsstil eftersom ett beteendemönster som fysiskt aktiv etableras tidigt i livet. 
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Osnes et al. (2010) beskriver att denna påverkan möjliggörs genom att förskollärare har 
möjlighet att styra och leda barns uppmärksamhet till den aktivitet som planerats. Vår 
tolkning av resultatet från del två är att barnen erbjuds varierande aktiviteter men att 
dessa inte nödvändigtvis alltid är fysiskt aktiva eller lärarledda.	
	

6.4.3 Analys del 3: arbete med läroplan och tillgång till resurser 
Enkätens tredje del tar reda på om förskollärarna anser att de både enskilt och 
gemensamt med förskolan arbetar aktivt med läroplansmålet angående fysisk aktivitet i 
förskolan. Fortsättningsvis efterfrågas om de anser sig ha tillräckligt stöd från kollegor 
och ledning för att utföra detta arbete. De ombads även svara på om de anser sig ha 
tillräckliga lokaler för att undervisa i fysisk aktivitet i förskolan. Tabell 2 i resultatet 
visar en allmänt positiv bild. Majoriteten anser sig arbeta aktivt med läroplanen samt att 
förskolan gör detta, men i det fallet är svaren en aning utspridda. De tillfrågade 
förskollärarna anser sig även ha stöd från kollegor och ledning samt ha tillgång till 
tillräckliga lokaler för att undervisa. 	
	
I en studie utförd av Sofo och Asola (2015) visar resultatet att det största hindret enligt 
lärarna för att undervisa i fysisk aktivitet är avsaknad av resurser så som manualer och 
guider samt stöd från kollegor. Resultatet visade även att lärarna ansåg att de inte hade 
tillräcklig utbildning för att undervisa. Detta anser vi inte stämmer överens med det 
resultat vi fått fram i denna studie. I resultatet visar svaren att stöd från kollegor inte i 
detta fall är ett hinder för de tillfrågade förskollärarna eftersom de anser sig ha detta 
stöd. Som beskrivet i avsnitt 4 finns det, enligt den utvecklingsekologiska teorin, ett 
system som kallas för mesosystemet. Detta förklaras ha en indirekt påverkan på barnet 
eftersom detta system handlar om interaktionen mellan de olika mikrosystemen. Som 
teorin förklarar kan alltså stöd från kollegor och ledning påverka barnets möjlighet till 
fysisk aktivitet. Resultatet i denna studie visar att det finns stöd från kollegor och 
ledning vilket tyder på ett välfungerande mesosystem. Manualer och guider är inget som 
i denna studie efterfrågas men det positiva resultatet på att fysiska aktiviteter genomförs 
antyder inte att detta ses som ett hinder då förskollärarna anser sig följa läroplansmålet. 	
	
Som svar på frågeställningar ”I hur stor grad anser förskollärare att de arbetar aktivt 
med att följa läroplansmålen angående fysisk aktivitet i förskolan?” och ”I hur stor grad 
anser förskollärare att de har lokaler nog för att undervisa i fysisk aktivitet?” anser vi att 
förskollärarna är positiva till dessa. De anser sig arbeta aktivt med läroplansmålet för 
fysisk aktivitet i förskolan och majoriteten anser sig ha tillräckliga lokaler för att 
undervisa i ämnet. 	
	
I kompletterande syfte till enkätens näst sista fråga, “I hur stor grad anser du att du har 
tillräcklig tillgång till lokaler (inom och utanför förskolans område) för att utföra 
undervisning i fysisk aktivitet?”, efterfrågas exempel på var förskollärarna genomför 
undervisning i fysiska aktiviteter. Efter kategorisering uppkom fyra teman, här sorterat 
efter mest till minst representerade i enkätsvaren: utomhus utanför förskolans område, 
inomhus inom förskolans område, utomhus inom förskolans område och inomhus 
utanför förskolans område. 	
	
Den plats som flest förskollärare nämnde var skogen, vilket vi tolkar som att denna 
miljö ses som välfungerande för fysiska aktiviteter och att möjligheterna att ta sig till 
dessa skogsområden är goda. Som beskrivet i analys del två används ofta skogen som 
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resurs för genomförande av fysiska aktiviteter vilket även detta resultat styrker. Vi 
ifrågasätter dock om det räcker att barnen får vistas i skogsmiljö för att det ska klassas 
som en fysisk aktivitet. Många svarade att det i stor och i mycket stor grad har tillgång 
till tillräckliga lokaler vilket vi tolkar innebär att de räknar närheten till skogen som en 
sådan lokal. Resultatet från studien genomförd av Torkar och Rejc (2017) visar att barn 
är mer naturligt aktiva i skogen då deras spontana lekar är mer fysiskt aktiva. Denna 
uppfattning verkar stämma överens med vad förskollärarna i denna studie anser. 	
	
Tidigare i analysen har både mikrosystemets och mesosystemets påverkan på barns 
möjlighet till fysisk aktivitet förklarats. Efter mesosystemet i den utvecklingsekologiska 
teorin kommer exosystemet som förklaras som det system som kan ha en påverkan på 
barnets utveckling som barnets själv inte kan ha någon inverkan över. I denna studie 
handlar det om förskollärarnas tillgång till lokaler för att kunna genomföra undervisning 
i fysisk aktivitet. Om studien istället hade visat ett negativt resultat som menar att det 
inte finns tillräckligt med lokaler för att undervisa i detta ämne hade det påverkat 
barnets möjlighet till fysisk aktivitet. Nu visade resultatet att det finns tillräcklig tillgång 
till lokaler vilket tyder på en positiv påverkan av exosystemet. Genom att tolka 
resultatet kan detta bero på att de flesta förskolor i Sverige är bra på att utnyttja skogen 
som resurs till fysisk aktivitet och i Sverige är det ju tillåtet att vistas i skog och mark på 
ett annat sätt än i många andra länder, det vill säga de yttre systemen påverkar 
mikrosystemets möjligheter att använda sig av skogen.	
 

7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med att presentera studiens allmänna styrkor och svagheter med en 
metoddiskussion där studiens genomförande, urval och tillförlitlighet diskuteras. 
Avslutningsvis beskrivs den allmänna diskussionen samt presenteras förslag till vidare 
forskning och didaktiska implikationer. 
	
7.1 Metoddiskussion 
Denna del har för avsikt att diskutera de metoder som legat till grund för denna studie. 
Det kommer bland annat att diskuteras om andra metodval hade kunnat påverkat 
resultatet. 	
	
Som beskrivet utgår denna studie från en enkät-metod, vilket i detta fall innebar att 
respondenterna gavs mestadels fasta svarsalternativ. Vid en annan typ av metod, som 
exempelvis intervju eller en enkät med fler öppna frågor hade respondenterna haft 
möjligheten att förklara sina svar mer utförligt. Vid användandet av enkät ger det inte 
heller oss som författare möjligheten att förklara frågorna i enkäten om det uppstår 
funderingar hos respondenterna, vilket innebär att frågorna lämnas öppna för tolkning. 
Som tidigare beskrivet har ett försök till att minska tolkningsutrymmet gjorts, genom 
förklaringar inför varje avsnitt i enkäten. I resultatet från enkäten har det i de öppna 
frågorna förekommit svar som tyder på att respondenten kan ha misstolkat frågan och 
därför gett ett svar som för oss varit svårt att tolka. Vid en intervju finns möjligheten att 
omformulera frågan så att respondenten tydligt förstått innebörden med den. Fördelen 
med intervjuer är även möjligheten att ställa följdfrågor för att få mer utförliga svar. 
Nackdelen med intervjuer är däremot att de är mer tidskrävande både i genomförande 
och i efterarbete samt att det inte finns möjlighet att nå ut till lika många respondenter. 
Eftersom ett examensarbete ska genomföras under en begränsad tid fanns det inte 
tillräcklig tid till att genomföra 40 intervjuer, som sedan ska transkriberas. 	
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Deltagarna i denna studie arbetar i en och samma kommun. Detta innebär att de svar 
som enkäten genererade hade kunnat se annorlunda ut om de ställts till andra 
förskollärare i en annan kommun. Dessutom hade svaren kunnat jämföras med varandra 
om enkäten skickats ut till två kommuner samtidigt, vilket hade kunnat öka studiens 
tillförlitlighet ytterligare. 	
	
I denna studie används utvecklingsekologin som analysverktyg. Istället för detta hade 
det varit intressant att använda ett statistikprogram som kan genomföra olika statistiska 
beräkningar av det insamlade materialet, som till exempel en korrelationsanalys. En 
korrelationsanalys gör det möjligt att studera om det finns ett samband mellan olika 
variabler. Till exempel hade det varit intressant att ta reda på om det fanns ett samband 
mellan de som har svarat att det tog sin förskollärarexamen mellan åren 1980 eller 
tidigare och huruvida de svarade på frågan “I hur stor grad anser du att din 
förskollärarutbildning gav kunskaper för att undervisa i fysisk aktivitet?”. Men detta 
ansåg vi inte gick att använda till denna studie då det hade krävts fler deltagare för att se 
samband. 	
	
Ett examensarbete ska utföras under en begränsad tid vilket innebar att vi så fort som 
möjligt ville skicka ut enkäten och därmed även följebrevet till våra respondenter. 
Något som vi i efterhand insåg var att vi i följebrevet hade valt att skriva ut 
frågeställningarna som vi till en början hade formulerat. Men under arbetets gång 
uppkom funderingar över att ändra studiens fokus och därmed dessa frågeställningar. 
Detta var ej möjligt på grund av att vi valt att delge frågeställningarna till deltagarna i 
följebrevet. Frågeställningarna har istället använts som en slags uppdelning av enkäten. 
Därefter formulerades en undersökningsfråga som hade i avsikt att besvara studiens 
syfte.	
	
Följebrevet genomsyras av etiska ställningstagandet för ett vetenskapligt arbete. Där 
finns i och med det en beskrivning över att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan 
under tiden enkäten genomförs. Däremot fanns det ingen möjlighet att i efterhand dra 
sig ur deltagandet då inga personliga uppgifter sparas. Vid utförandet av enkäten valde 
vi att svaren skulle vara anonyma och därav sparades ingen data om vilka som svarat 
vad. Vi valde därför att anonymitet var viktigare än att i efterhand kunna radera enskilda 
svar. Men eftersom detta framgår i följebrevet, det vill säga innan deltagarna påbörjat 
deltagandet, var de medvetna om detta från början och kunde därför ta ett eget beslut.	
	
7.2 Allmän diskussion 
Något som framgår tydligt i resultatet är att skogen används som en vanlig resurs till 
undervisning i fysisk aktivitet. Detta tror vi är vanligt förekommande i Sverige. Det 
fanns till och med förskollärare som svarade endast “skogen” som ett exempel på fysisk 
aktivitet. Det tolkar vi som att förskollärare tänker att miljön och det kuperade 
underlaget i skogen är tillräckligt för att följa strävansmålet som står formulerat i den 
reviderade läroplanen för förskolan från 2016 (Skolverket). 	
	
Att använda skogen som resurs till undervisningen i fysisk aktivitet är positivt enligt 
den tidigare forskningen som har presenterats i denna studie. Dock går det att ifrågasätta 
om det verkligen stimulerar alla barnen till fysisk aktivitet. Sedan går det även att 
ifrågasätta om det stimulerar till fysisk aktivitet enligt Folkhälsomyndighetens 
definition av detta eller om det kan vara så att fysisk aktivitet lätt kan förväxlas med 
motorisk träning. Fysisk aktivitet bör innehålla motorisk träning, men det bör även 
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innehålla moment som ökar barnets hjärtfrekvens och puls för att barnet ska få chans att 
utveckla sin kondition. Däremot upptäckte vi att i läroplanen för förskolan från 2016 
(Skolverket), som förskollärarna i denna studie arbetar utifrån, står det inget i målet 
kring rörelse om fysisk aktivitet. I detta mål står det enbart att barnet ska få möjlighet att 
“utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning”. Enligt denna 
definition räcker det att gå till skogen om det exempelvis stimulerar barnets motorik. 	
	
Men enligt den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft i juli 2019 (Skolverket, 
2018) står det att “Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla 
sitt intresse för att vara fysiskt aktiva”. I den nya läroplanen inkluderas alltså begreppet 
fysisk aktivitet, vilket betyder att förskollärare möjligtvis måste tänka om kring 
undervisningen i detta ämne då det innebär mer än bara motorisk träning, koordination 
och kroppsuppfattning. 	
	
I resultatet framgick det även att många förskollärare använde färdiga rörelseprogram i 
sin undervisning som till exempel Mini-Röris och Bamsegympa. Genom att tyda den 
tidigare forskningen som har presenterats i denna studie kan en kombination av 
användandet av rörelseprogram och utflykter till skogen anses vara en bra kombination. 
Exempelvis enligt studier genomförda av De Marco, Zeisel och Odom (2015) och Efrat 
(2013) ökar mängden fysisk aktivitet bland barn under den fria leken genom att införa 
lärarledda rörelseprogram i undervisningen. Detta innebär att barn som är fysiskt aktiva 
skapar goda möjligheter för att utveckla sina motoriska färdigheter i skogen tack vare 
det kuperade underlaget.	
	
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärares attityder till fysisk aktivitet kan 
påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. Resultatet i denna studie 
visar en allmänt positiv attityd från förskollärarna angående fysisk aktivitet. Utifrån 
analys med tidigare forskning samt utvecklingsekologin som verktyg anser vi att dessa 
positiva attityder ger barnen i detta fall möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter, 
vilket besvarar studiens undersökningsfråga. Som beskrivet i inledningen är vår 
erfarenhet att intresset för fysisk aktivitet är begränsat bland förskollärare och att fysisk 
aktivitet inte prioriteras. Studiens resultat motsäger vår förväntning eftersom resultatet 
visar, utifrån tolkning med hjälp av den utvecklingsekologiska teorin, att barn ges 
möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. En implikation gällande förskollärarnas uppdrag 
kring de mål som står formulerat i den nya läroplanen som träder i kraft 2019 innebär 
att barn ska ges möjlighet till fysisk aktivitet. Denna utveckling av läroplansmålen 
innebär en didaktisk förändring kring ämnet fysisk aktivitet i förskolan, vilket betyder 
att förskollärare kanske måste tänka om kring undervisningen i detta ämne eftersom det 
kommer att innebära mer än bara motorisk träning. Resultatet i denna studie visar 
däremot att den didaktiska implikationen kanske inte är alltför stor eller omfattande 
bland förskollärare eftersom det finns ett intresse för fysisk aktivitet och att det 
genomförs på förskolan. 
	
Två förslag till vidare forskning har uppkommit under studiens gång. Eftersom denna 
studie genomfördes under en period då en ny läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) 
givits ut men inte trätt i kraft ansåg vi att vi hamnade lite emellan dessa. Därför vore det 
intressant att undersöka om några år, då förskollärarna använt 2018 års läroplan, om det 
skett någon förändring på förskollärares attityder till fysisk aktivitet. Detta anser vi 
speglar ett exempel på hur makrosystemet kan påverka barnets utveckling där beslut på 
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nationell nivå, det vill säga en ny läroplan, får inverkan på förskollärares attityder. Det 
vore även intressant att se om förskollärarnas arbete kommer att påverkas och i så fall 
på vilket sätt deras attityd till och aktiviteter med fysisk aktivitet kan förändras i och 
med den nya läroplanen. Även att undersöka hur förändringarna i läroplanen och på 
vilket sätt den större betoningen av fysisk aktivitet kan få för hur förskollärare använder 
fysiska aktiviteter i undervisningen.	
	
Det andra förslaget för fortsatt forskning är att använda observationer för att synliggöra 
fysisk aktivitet i förskolan för att inte enbart utgå från förskollärares attityder. Många 
vetenskapliga artiklar har utgått från att mäta rörelse med hjälp av accelerometer. Detta 
är något som vi anser vore intressant att använda för att undersöka skillnader mellan 
fysisk aktivitet exempel inomhus och utomhus, just eftersom skogen har fått ett stort 
utrymme i denna diskussion.	
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9 Bilagor 
9.1 Följebrev till förskolechefer	
 
Hej förskolechef i … kommun! 
Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Gävle som just nu går sista terminen på 
vår utbildning. Under höstterminen ägnar vi oss åt examensarbete i didaktik. Vår studie 
inriktar sig på fysisk aktivitet i förskolan med utgångspunkt från förskollärares 
perspektiv. Mer information gällande studien och deltagande hittar du i 
informationsbrevet nedan.	
	
Vi har mottagit din mailadress genom Förnamn Efternamn (förskoleexpert, … 
kommun) och vi vänder oss nu till alla förskolechefer i kommunen eftersom det inte 
fanns något register över förskollärare, och deras mailadresser, att tillgå hos kommunen.	
Vi behöver därför er hjälp för att nå ut till förskollärare i … kommun för att be om 
deltagande i vår enkät angående fysisk aktivitet i förskolan.	
	
Vi bifogar här ett följebrev samt en länk till enkäten som vi ber dig vidarebefordra till 
förskollärarna på din förskola. Men vi ber dig att först återkoppla till oss angående hur 
många förskollärare du har på din förskola. Detta är för att vi ska kunna sammanställa 
hur många som har blivit tillfrågade om deltagande.	
	
Om du själv är utbildad förskollärare är du självklart välkommen att delta. Observera att 
endast göra enkäten 1 gång/förskollärare för att inte påverka resultatet.	
	
Enkäten kommer att vara öppen i 10 dagar. Vi kommer att skicka ut två påminnelser via 
dig som du gärna får vidarebefordra till förskollärarna. Eftersom vi inte får information 
angående vem som har svarat, kommer påminnelserna skickas till alla förskolechefer. 
Om alla på din förskola har svarat kan ni bortse från påminnelserna.	
	
Länk till enkäten:	
https://sv.surveymonkey.com/r/Q5RJ795	
	
Länken finns även i följebrevet för att underlätta vidarebefordringen.	
	
Vi tackar ödmjukast för din hjälp,	
	
Med vänlig hälsning,	
Hilda Engström (xxx) & Fanny Nielsen (xxx) 
 
Handledare: Björn Haglund (xxx)  
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9.2 Följebrev till förskollärare 
 
Hej!	
Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Gävle som just nu går sista terminen på 
vår utbildning. Under höstterminen ägnar vi oss åt examensarbete i didaktik. Ett 
examensarbete på grundnivå innebär att vi som studenter ska planera, genomföra, 
dokumentera och avrapportera en vetenskaplig studie som följer forskningsetiska 
principer.  
	
Vår studie inriktar sig på fysisk aktivitet i förskolan med utgångspunkt från 
förskollärares perspektiv.  
	
Folkhälsomyndighetens (https://www.folkhalsomyndigheten.se) definition av fysisk 
aktivitet beskrivs som något som “används som ett överordnat begrepp och innefattar 
kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till 
exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv. Rörelse betyder 
ungefär samma sak som fysisk aktivitet, men innebär att motoriken, samspelet mellan 
nerver och muskler, sätts i fokus”. Myndigheten beskriver även att fysisk aktivitet bör 
resultera i ökad energiförbrukning samt höjd puls och andning. 
	
Undersökningens syfte är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med fysisk 
aktivitet i förskolan. De frågeställningar som undersökningen söker svar på är:  
	
I hur stor grad anser förskollärare att de arbetar aktivt med att följa läroplansmålen 
angående fysisk aktivitet i förskolan?  
	
I hur stor grad anser förskollärare att de har kunskap och intresse nog för att undervisa 
i fysisk aktivitet? 
	
I hur stor grad anser förskollärare att de har lokaler nog för att undervisa i fysisk 
aktivitet? 
	
I hur stor grad anser förskollärare att det är viktigt att i tidig ålder främja ett intresse 
för fysisk aktivitet?  
	
Därav behöver vi er hjälp med deltagande i vår studie. 
	
Vi har valt att försöka ta reda på detta genom en enkätstudie. Enkäten tar några få 
minuter att genomföra då den enbart består av 16 frågor uppdelade i tre kategorier. Den 
slutfärdiga studien skulle kunna bidra med information angående om förskollärare anser 
att undervisning i fysisk aktivitet i förskolan existerar och om läroplansmålen angående 
fysisk aktivitet följs. Det färdiga arbetet kommer att publiceras på en databas för 
examensarbeten och uppsatser som heter DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet, 
www.diva-portal.org).	
	
Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt. Som deltagare i en forskningsstudie har 
du alltid rätt att avbryta din medverkan, genom att i vårt fall klicka på “Avbryt” under 
genomförandet. I det slutliga arbetet kommer inga personliga uppgifter eller namn på 
kommun att redovisas. Deltagandet sker genom en enkät skapad via en hemsida 
(www.surveymonkey.com). Detta innebär att vi inte kommer få tillgång till, och att det 
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inte kommer sparas någon, personlig information från deltagarna.	Det är viktigt att du 
som deltagare endast genomför enkäten en gång för att inte resultaten ska påverkas.	
	
Länk till enkäten:	
https://sv.surveymonkey.com/r/Q5RJ795 
	
Vi hoppas att du vill delta,  
	
Med vänliga hälsningar  
	
Hilda Engström (xxx) & Fanny Nielsen (xxx) 
 
Handledare: Björn Haglund (xxx)  
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9.3 Påminnelser 
 
1 (dag 4) torsdag 20/9	
Hej!	
Vi vill påminna om att delta i enkäten angående fysisk aktivitet i förskolan.	
	
Enkäten är öppen i ytterligare 6 dagar.	
	
Eftersom vi inte får information om vem som har svarat, skickas påminnelserna till alla 
förskolechefer. Om alla på din förskola har svarat kan ni bortse från detta meddelande.	
	
Vi vill även påminna er förskolechefer som ännu inte svarat, att meddela antalet 
förskollärare på er förskola!	
	
Tack för att ni vill medverka!	
Hilda Engström (xxx) & Fanny Nielsen (xxx)	
	
 
2 (dag 8): måndag 1/10	
Hej!	
Vi vill påminna om att delta i enkäten angående fysisk aktivitet i förskolan.	
	
Enkäten är öppen i ytterligare 2 dagar.	
	
Länk till enkäten:	
https://sv.surveymonkey.com/r/Q5RJ795	
	
Eftersom vi inte får information om vem som har svarat, skickas påminnelserna till alla 
förskolechefer. Om alla på din förskola har svarat kan ni bortse från detta meddelande.	
	
Vi vill även påminna er förskolechefer som ännu inte svarat, att meddela antalet 
förskollärare på er förskola!	
	
Enkäten tar ca 5 min att genomföra. Snälla hjälp oss, vi är beroende av er hjälp.	
	
Tack för att ni vill medverka!	
Hilda Engström (xxx) & Fanny Nielsen (xxx)	
	
 
3 (dag 10): onsdag 3/10	
Hej!	
Vi vill påminna om att delta i enkäten angående fysisk aktivitet i förskolan.	
	
Enkäten stängs idag kl. 16.00.	
	
Länk till enkäten:	
https://sv.surveymonkey.com/r/Q5RJ795	
	
Eftersom vi inte får information om vem som har svarat, skickas påminnelserna till alla 
förskolechefer. Om alla på din förskola har svarat kan ni bortse från detta meddelande.	
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Vi vill även påminna er förskolechefer som ännu inte svarat, att meddela antalet 
förskollärare på er förskola!	
	
Enkäten tar ca 5 min att genomföra. Snälla hjälp oss, vi är beroende av er hjälp.	
	
Tack för att ni vill medverka!	
Hilda Engström (xxx) & Fanny Nielsen (xxx) 
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9.4 Enkät 
 

Informationssida:	

Hej! Så roligt att du vill delta i vår studie!	
Om du har kommit så här långt så har du redan fått ta del av vårt följebrev där 
information gällande studien samt deltagandet i studien finns beskrivet.	
	
Enkäten kommer inte ta många minuter men det har stor betydelse för oss att du vill 
genomföra den.	
	
Tack!	
	
Folkhälsomyndighetens (https://www.folkhalsomyndigheten.se) definition av fysisk 
aktivitet som något som “används som ett överordnat begrepp och innefattar 
kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till 
exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv. Rörelse betyder 
ungefär samma sak som fysisk aktivitet, men innebär att motoriken, samspelet mellan 
nerver och muskler, sätts i fokus”. Fysisk aktivitet bör resultera i ökad 
energiförbrukning samt höjd puls och andning.	

I läroplanen för förskolan (Lpfö, 2018) står det skrivet att “förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande“. Det 
står även skrivet att ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 
rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter” och att 
”utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 
utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.”	
	
Personliga erfarenheter och intressen:	
Sida 1:	
I den första kategorin finns sju frågor angående dina personliga erfarenheter och 
intressen. Dessa kopplas till undersökningsfrågan: I hur stor grad anser förskollärare 
att de har kunskap och intresse nog för att undervisa i fysisk aktivitet?	
	
Examensår: 	
1980 eller tidigare, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2018	
	
I hur stor grad anser du att fysisk aktivitet är viktigt för ditt välbefinnande?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad 
	
Utövar du någon form av fysisk aktivitet (som sker utöver arbetstid)? 	
Ja eller Nej 
	
Om ja, cirka hur mycket? 	
Mindre än cirka 1 h/vecka, Cirka 1 - 2 h/vecka, Cirka 2 - 3 h/vecka, Mer än cirka 3 
h/vecka, Mitt svar var nej på föregående fråga	
	
I hur stor grad anser du att din förskollärarutbildning gav kunskaper för att undervisa i 
fysisk aktivitet?	
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I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
Har du deltagit i någon utbildning som berör fysisk aktivitet utöver 
förskollärarutbildningen? 	
Ja eller Nej	
	
I hur stor grad anser du att du har:	
tillräckliga kunskaper för att utföra undervisning i fysisk aktivitet?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
tillräckligt intresse för att utföra undervisning i fysisk aktivitet?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad 
	
Barn och fysisk aktivitet	
Sida 2:	
I den andra kategorin finns fyra frågor angående barn och fysisk aktivitet. Dessa 
kopplas till undersökningsfrågan: I hur stor grad anser förskollärare att det är viktigt 
att i tidig ålder främja ett intresse för fysisk aktivitet? 	
	
I hur stor grad anser du att fysisk aktivitet är viktigt för barns välbefinnande?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
I hur stor grad anser du att det är viktigt att i tidig ålder främja barns intresse för fysisk 
aktivitet?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
Hur ofta får barnen (på din avdelning) delta i fysiska aktiviteter styrda av en vuxen?	
Aldrig, I genomsnitt 1 tillfälle/vecka, I genomsnitt 2 tillfällen/vecka, I genomsnitt 3 
tillfällen/vecka, I genomsnitt 4 tillfällen/vecka eller fler	
	
Ge exempel, gärna i punktform, på fysiska aktiviteter som barnen (på din avdelning) får 
delta i:	
…	
	
Arbete med läroplanen och tillgång till resurser	
Sida 3:	
I den tredje kategorin finns fem frågor angående arbete med läroplanen och tillgång till 
resurser. Dessa kopplas till undersökningsfrågorna: I hur stor grad anser förskollärare 
att de arbetar aktivt med att följa läroplansmålen angående fysisk aktivitet i förskolan? 
& I hur stor grad anser förskollärare att de har lokaler nog för att undervisa i fysisk 
aktivitet?	
	
I hur stor grad anser du att du arbetar aktivt med att följa läroplansmålen gällande fysisk 
aktivitet i förskolan?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
I hur stor grad anser du att din förskola arbetar aktivt med läroplansmålen gällande 
fysisk aktivitet?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad 
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I hur stor grad anser du att du har: 	
tillräckligt stöd från kollegor för att utföra undervisning i fysisk aktivitet enligt 
läroplanen för förskolan?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
tillräckligt stöd från ledning för att utföra undervisning i fysisk aktivitet enligt 
läroplanen för förskolan?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
I hur stor grad anser du att du har tillräcklig tillgång till lokaler (inom och utanför 
förskolans område) för att utföra undervisning i fysisk aktivitet?	
I mycket liten grad, I liten grad, Måttligt, I stor grad, I mycket stor grad	
	
Ge exempel, gärna i punktform, på var (inom och utanför förskolans område) ni 
genomför fysiska aktiviteter: 
… 
	


