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Abstract 

In today´s society health is a part of everyday life and good health in children is something that 

is important. Good conditions are needed for the children to be able to promote a physical 

lifestyle and this needs to be started already in preschool. The purpose of this study was to 

investigate what it looks like in preschool when it comes to physical activity and how teachers 

perceive it. The chosen method in the study was a questionnaire survey that resulted in 78 

answered surveys from people who works at preschool´s. The theoretic perspective that is used 

in the study is Hannaford´s theory, it says that learning takes place throughout the whole body 

and not just in the head. In the results it appears that planned physical activity is something  that 

usually occurs 1-2 times a week and that the educators consider physical activity important to 

use in preschool. The educators also consider that they have not received such a large 

background of work with physical activity.  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle så är hälsa en stor del av vardagen och en god hälsa hos barn är något som är 

viktigt. Det behövs bra förutsättningar för att barnen ska kunna främja en fysisk livsstil och 

detta behöver starta redan i förskolan. Syftet med denna studie var att undersöka hur det ser ut 

på förskolan när det kommer till fysisk aktivitet och hur pedagogerna ser på det. Metoden som 

valdes i studien var en enkätundersökning som resulterade i 78 stycken besvarade enkäter av 

personer som arbetar inom förskolan. Teorin som var utgångspunkt i studien var Hannafords 

teori som handlar om att inlärning sker i hela kroppen och inte bara i huvudet. I resultatet 

framkommer det att planerad fysisk aktivitet är något som oftast sker 1–2 gånger i veckan och 

att pedagogerna anser att fysisk aktivitet är viktigt att använda sig utav i förskolan. Pedagogerna 

anser även att de inte har fått så stor bakgrund utav arbete med fysisk aktivitet.  
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1 Inledning 

Hälsa är en stor del av dagens samhälle där det oftast nämns att de flesta barn har en god hälsa, 

men ändå så ringer det en liten klocka om övervikt och fetma som är resultatet av att samhället 

har blivit mer stillasittande. Barnen behöver förutsättningar för att kunna främja en fysisk 

livsstil och detta är något som behöver starta redan i förskolan. Barnen behöver en bra miljö 

där det förutsätts att kunna utföra fysisk aktivitet och rörelse både inomhus och utomhus på 

förskolan. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar barnens hälsa på ett positivt sätt genom att det 

ökar konditionen och muskelstyrkan, ger positiv effekt på BMI och förbättrar barns 

självuppfattning. 15–20 procent av barnen i Sverige är överviktiga, vilket kan vara en 

konsekvens av fysisk inaktivitet då det sägs öka risken för övervikt och fetma (Faskunger, 

2008). När man är i yngre ålder så är inte fetma bara ett medicinskt problem utan här blir det 

även ett psykologiskt och socialt problem. Överviktiga barn har exempelvis tendens till att ha 

lägre självförtroende (Wikland, 2000).  

 

Oavsett ålder så är det alltid bra att röra på sig. Ungefär 60 minuters fysisk aktivitet 

rekommenderas varje dag för barn (Bengtsson, 2017). Exempel på aktiviteter att göra är 

promenader, leka, cykla, bollsport med mera. Att röra på sig är naturligt, så länge det finns 

möjligheter till att göra det. Små barn har ett behov av att röra på sig eftersom de oftast har 

spring i benen och svårt för att kunna sitta still. Wikland (2000) benämner hur viktigt det är för 

barn att röra på sig för sin utveckling. Genom att de får pröva sig fram med rörelser vilket 

framhäver en självuppfattning som är positiv. Det är även för den motoriska utvecklingen som 

barn behöver röra på sig. Genom att balansera, åla, hoppa, krypa, klättra och springa så byggs 

det upp motoriska färdigheter eftersom barnen här får samordna kroppens olika muskler och 

balans genom att utföra olika rörelsemönster. Utifrån detta så anser jag att min studie är viktigt 

att utföra eftersom hälsa och fysisk aktivitet är en så pass stor och viktig del i förskolan att man 

behöver få se mer hur det ser ut och om man använder sig utav det. Studien görs även för att 

kunna se ifall det är något man behöver förbättra för att kunna utföra den planerade fysiska 

aktiviteten på förskolan.   
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka fysisk aktivitet i förskolan och hur pedagogerna ser 

på det. 

 

1.3 Frågeställningar 

➢ I vilken utsträckning planeras rörelse/fysisk aktivitet på förskolan? 

➢ Vilka kunskaper har pedagogerna fått till att bedriva fysisk aktivitet för barnen på för-

skolan? 

➢ Hur ser pedagogerna på fysisk aktivitet i förskolan?  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I denna del så kommer det att lyftas fram de centrala begrepp som jag anser är viktigt att 

använda sig utav och även viktiga att få en bredare kunskap om i studien.  

2.1.1 Barns hälsa 

Hälsa är ett stort begrepp och brukar omfatta det fysiska, psykiska och sociala medvetandet. 

Något som kommer fram mer och mer i diskussionen om hälsa är barnfetman och det är även 

något som börjar gå neråt i åldrarna. Överviktiga barn riskerar att få fler sjukdomar än vad 

normalviktiga gör och i Sverige så har antalet överviktiga barn fördubblats på tio år. Barnens 

vikt är något som påverkas av matvanor, ärftlighet och hur mycket som de rör på sig (Bengtsson, 

2017). Genom att ha en livsstil med dåliga matvanor och fysisk inaktivitet så är det lätt att 

utveckla övervikt och fetma hos barn, det finns även för får forskningar och medicinska resurser 

som är inriktade på barn. Något som tyvärr är vanligt är att barn som är överviktiga får svagare 

självkänsla, detta är något som kan bidra till att saker känns konstigt och att det är lätt att tänka 

på vad andra kommer tycka om en (Ibid.). Det som behövs är att lägga större fokus på 

förebyggande insatser, innan barnen kommer upp i vuxen ålder. Det sociala är något som man 

kan använda sig utav på förskolan eftersom barnen där kan utföra fysisk aktivitet tillsammans 

med andra och på det viset kan man göra det lärorikt och roligt på samma gång. Genom att göra 

saker tillsammans så bygger barnen upp den sociala delen hos sig själva men hjälper även 

varandra att skapa en tryggare social miljö på förskolan (Bengtsson, 2017).  

 

2.1.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en viktig del att utföra och använda sig utav i alla åldrar. Barn ska få goda 

möjligheter till fysisk aktivitet och det är förskolans plikt att ge dem dessa. Barn har ett behov 

av rörelse och nu för tiden så blir man mer och mer uppmärksammad på vikten av att ha en 

allsidig rörelseerfarenhet för utvecklingen. Det finns möjligheter till fysisk aktivitet både inne 

och ute i förskolan, det mest lämpade är att utöva det utomhus. När barnen är ute så kan de 

springa, klättra, balansera, cykla, gunga, rulla och kasta. Syftet med fysisk aktivitet som 
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undervisning i förskolan är att tillgodose barns behov av rörelse. Detta är något man gör genom 

att framhäva upplevelser som är positiva av att vara fysisk aktiv (Grindberg & Langlo Jagtøien, 

2011). Genom de krav som man ställs inför så är det bra för människan att kunna röra sig 

obesvärat och målinriktat. Utifrån detta så är det viktigt att utveckla kvaliteten i fråga om 

rörelse, att man har detta i tanken hela tiden. Stimulering av våra sinnen och allsidig 

rörelseerfarenhet är det som utvecklar rörelsens kvalitet, den rörelseerfarenhet som man får 

möjlighet till är det som påverkar utvecklingen. Barn befinner sig i ständig utveckling och det 

sker hela tiden olika typer av förändringar. Det är viktigt att varje enskild individ får en 

kontinuerlig utveckling av sin rörelsepotential så därför behöver man anpassa förhållandena så 

att så många som möjligt får tillfälle till detta (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2011). Det finns 

olika typer utav argument för att fysisk aktivitet är något som är viktigt för barn, några av dessa 

är att genom fysisk aktivitet förbättras uthålligheten och barnets förmåga att skärpa sin 

uppmärksamhet. Fysisk aktivitet är en källa till glädje, att må fysiskt bra främjar 

koncentrationen och där med inlärningsförmågan. Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) 

nämner att fysisk aktivitet ger i många sammanhang möjlighet att träna på socialt umgänge och 

även samarbete, man blir medveten om sig själv och andra både fysiskt och psykiskt. Som 

skolverket (2016) nämner så strävar man efter att varje barn ska utveckla sin motorik, 

kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och förståelse för vikten av att värna om sitt 

välbefinnande och sin hälsa. FYSS (2017) har rekommendationer där daglig fysisk aktivitet är 

något som ska uppmuntras och underlättas hos barn mellan 0–5 år. Detta genom att barnen blir 

motoriskt utmanade, lustfyllda miljöer och anpassar den sociala interaktionen utifrån ålder. 

 

2.1.3 Motorik 

Det finns olika typer av definitioner av motorik så som att det är samspelet mellan muskel och 

nerv, man ser det som att praktisera och göra, att det är en rörelse som utförs och att det är en 

så kallad handling som man gör. Hur barnet lär sig att lyfta sitt huvud, krypa, sitta, stå, gå och 

så vidare är beskrivningar på hur man talar om motorik och motorisk utveckling. Hur barnets 

kroppsrörelse är under de första levnadsåren har stor betydelse för att kunna kommunicera och 

uppfatta andra, språket blir tillslut det centrala kommunikationsmedlet (Ericsson, 2005). Det 

finns grovmotorik och det finns finmotorik, grovmotoriken brukar man koppla till de stora 
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rörelserna så som att krypa, stå, springa och så vidare medans finmotoriken mer handlar om de 

mer begränsade och fina rörelser som man behöver när man till exempel ska sy, skriva eller 

göra andra handlingar med händerna som är mer precisionskrävande. Det är efter fasta principer 

och ordningsföljder som motoriska utvecklingen sker och den är lika för alla människor. Detta 

är något som kommer till uttryck i mognadsnivåer eller utvecklingsstadier. Miljön har en stor 

del i hur snabbt och på vilket sätt som det enskilda barnet passerar nivåerna, fysiska och 

psykiska faktorer är även något som påverkar utvecklingen. Det som man säger är centralt för 

den motoriska utvecklingen är summan av rörelseerfarenheter som är den funktionella grunden 

medans de fysiska förutsättningarna är de som är den strukturella grunden (Grindberg & Langlo 

Jagtøien,2011).  

 

Det krävs ett kognitivt förarbete när man skall lära sig ett visst rörelsemönster eller en ny 

motorisk färdighet. Det som gäller då är att koncentrera sig på den färdighet som man skall 

utföra och man kan då inte tänka på andra saker under tiden. Rörelsen automatiseras när själva 

färdigheten är inlärd ordentligt. Jean Piaget och Lev Vygotskij, som båda var pedagoger och 

filosofer, menar båda att barnets inre föreställningar och yttre perception är något som bygger 

på tidigare motorisk aktivitet. De praktiska erfarenheter som barnet tidigare har gjort spelar stor 

roll för dem när det kommer till att föreställa sig något som inte är närvarande. 

Rörelseerfarenhet är något som ger barnet substans när det kommer till rumsuppfattning, 

beröring av andra, talförståelse, användning av sina krafter och innehåll i begrepp och ord 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2011).   

 

2.2 Tidigare forskning  

I den här delen så kommer det att lyftas fram tre olika artiklar som alla belyser ämnet fysisk 

aktivitet i förskolan.  

2.2.1 Artikel 1 

Artikeln ”I need to move and so do the children” är undersökningen gjort i USA och syftet var 

att ta reda på förskollärares attityd till fysisk aktivitet för de yngre barnen med koppling till 

välmående och hälsa. Metoden i denna undersökning som Johnson och Sevimli-Celik (2013) 

använde sig utav var en modifierad version av ett frågeformulär som var uppdelat i tre delar. 
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Den första delen bestod av lärarnas demografiska information som ålder, kön, 

arbetslivserfarenhet och så vidare, den andra delen bestod av en fyr-punktlig skala i syfte att få 

fram vad lärarna ansåg om fysisk aktivitet och den tredje delen bestod av slutna och öppna 

frågor om fysisk aktivitet. Något som är lite mindre klart är relationen mellan lärarnas positiva 

attityd och deras egen bakgrund till detta. De som är delaktiga i undersökningen som gjorts är 

stöttande till fysisk aktivitet i förskolan men de har inte nog med kunskap när det kommer till 

att lära ut inom ämnet (Johnson och Sevimli-Celik, 2013).  

Att ha möjlighet till fysisk aktivitet i förskolan hjälper barnen att bli mer kompetenta med 

avseende att röra på sina kroppar och för att kunna utveckla en positiv attityd till sig själva. En 

viktig del i detta är även att fortsätta utvecklingen för att kunna upprätthålla en god hälsa hos 

barnen. I studien så framkommer det att de vuxna som har varit deltagande i fysisk aktivitet när 

de var små är mer benägna att vara delaktiga i sport än de som inte deltog när de var små. 

Resultatet som de kom fram till i denna studie var att 75% av de som deltog var fysisk aktiva 

under deras skolår, ingen av dem hade gått någon form utav kurs om fysisk aktivitet eller 

liknande, personerna ansåg sig själva som ansvariga till barnens fysiska aktivitet och även att 

det är en viktig del i förskolan. Tittar man till den fysiska aktiviteten utomhus så framkommer 

det hos de flesta en oro för miljön och säkerheten men personerna i studien var ändå positiva 

till fysisk aktivitet och de tyckte att det borde integreras i lärarnas utbildning (Johnson och 

Sevimli-Celik, 2013). 

 

2.2.2 Artikel 2 

Få amerikaner, inklusive barn, får höra olika typer av rekommendationer för fysisk aktivitet. 

Små barn spenderar betydande mängd med tid i barnomsorg och förskola och det är dessa 

ställen som påverkar deras fysiska aktivitetsnivå något väsentligt (Howie, Brewer, Dowda, 

Mclver & Saunders, 2016). Tyvärr så är det så att barnen här är för mycket stillasittande, därför 

så har forskare identifierat förskolan som en central plats där man vill öka möjligheterna till 

fysisk aktivitet för små barn. Interventioner kan öka den fysiska aktiviteten hos förskolebarn 

men resultatet av interventionsstudier har varierat. Detta beror dels på variationen i hur 

förskolorna genomför det hela. Genomförandet påverkas av kontexten inklusive individuella 

och organisatoriska faktorer. På grund av kontextuella variationer kan ett ingripande som lyckas 
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i en förskola vara mindre framgångsrikt i en annan, därför kan det vara optimalt för lärare att 

anpassa interventionen för att kunna passa deras specifika sammanhang. Trots att det är 

nödvändigt för att bättre förstå kontextuella faktorer som påverkar genomförandet i förskolorna 

så innehåller få studier en djupgående beskrivning av själva genomförandeprocessen (Howie, 

m.fl.,2016).  

 

Bakgrunden till denna studie är att förskolans inställning till fysisk aktivitet varierar och att 

forskning har visat att interventioner är mer framgångsrika när de kan anpassas till det 

individuella på varje förskola. Nämnda studien är en fallstudie om hur två lärare framgångsrikt 

lyckas anpassa och genomföra en intervention i förskolan (Howie, m.fl., 2016). Metoden som 

de här använder sig utav i sin studie, som höll på under tre års tid, bestod av flera olika typer 

utav datakällor så som accelerometri, direkt observation, enkätundersökningar till pedagogerna 

och fältnoteringar. Resultatet som framkom var att lärare A fokuserade i sin klass på att integrera 

fysisk aktivitet väldigt brett i olika typer utav aktiviteter, att använda sig utav det väldigt ofta. 

Båda lärarna var väldigt stöttande till denna intervention som gjordes och arbetade nära med 

personalen som deltog. De har lyckats driva sitt klassrum som en självständig enhet med sina 

elever. Under det första året gav lärare A ett medelvärde på 31 minuter per tillfälle till fysisk 

aktivitet per dag. Det andra året var det 78 minuter per dag och det tredje året var det 67 minuter 

per dag. Lärare B hade det första året ett medelvärde på 27 minuter per tillfälle till fysisk 

aktivitet per dag. Det andra året så var det 33 minuter per dag och det tredje året så hade det 

ökat till 73 minuter per dag. Slutsatserna som de kom fram till i studien var att ett framgångsrikt 

genomförande utav fysisk aktivitet är något som kan se annorlunda ut i olika typer utav 

sammanhang. På grund av detta så bör man se till så att interventionerna kan möjliggöra ett 

flexibelt genomförande (Howie, m.fl., 2016).  

 

2.2.3 Artikel 3 

Fysisk inaktivitet är ett känt folkhälsoproblem. Det är få barn i USA i förskoleåldern som 

uppfyller de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. Forskare har identifierat behovet 

av att utforma insatser för att öka den fysiska aktiviteten i förskolor eftersom det är ett lågt antal 

barn som uppnår lämpliga fysiska aktivitetsnivåer. Det finns dock få interventioner med flera 

komponenter för att öka den fysiska aktiviteten i förskolan (Addy, Brown, Dowda, Pate, Pfeiffer 
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& Saunders, 2013). Syften här var att observera effekterna av en flerkomponentintervention på 

stillasittande beteende, fysisk aktivitet och energin som görs av hos barn i 3–5 års ålder. Det var 

även att identifiera faktorer som anknyter med förändring i de olika typerna som de ville 

observera och utvärdera processen för att kunna genomföra multi-komponentinterventioner. 

 Syftet med artikeln är däremot att beskriva den studiedesign som görs och vad det är för 

interventionsprotokoll. Den övergripande utformningen av studien var en tvåårig randomiserad 

studie med två olika förutsättningar, två mätmöjligheter som man använde sig av och förskolan 

som analysenhet. Det var 16 stycken förskolor som var involverade i studien. 

Interventionsprotokollet baserades på den sociala ekologiska modellen och innehöll fyra 

huvudkomponenter: fysisk aktivitet och rörelse inomhus, rörelse utomhus, dagliga lektioner där 

man skulle röra sig för att lära och social miljö. Dessa komponenter implementerades med hjälp 

utav lärar-och administrationsutbildningar och workshops, nyhetsbrev, 

självövervakningsmetoder och besök på webbplatser. I resultatet så inkluderades 

accelerometerbedömning av fysisk aktivitet, energin som barnen gör av med, stillasittande 

beteende, viktstatus och demografiska faktorer så som social och fysisk miljö inom hemmet 

och föräldraegenskaper. Det användes även ett omfattande processbedömningsmaterial för att 

övervaka dosen som levererades av de som utförde interventionen, fullständigheten av 

interventionskompensation av lärare och trovärdigheten för lärarnas genomförande (Addy, 

m.fl., 2013). 

I resultatet kommer det fram att barn är aktiva och njuter av fysisk aktivitet och pedagogerna 

uppmuntrar och deltar i den fysiska aktiviteten med barnen. Processutvärderingsmetoden 

inkluderade både direkta observationer och betyg genom undersökningar av fysiska 

aktivitetsmöjligheter. Denna studie som de gjorde är en av få att genomföra en 

processutvärdering i förskolan för att ge en grundlig dokumentation av det som utförts. Det 

framkommer även att förskolan är en miljö som har goda förutsättningar för att främja och öka 

den fysiska aktiviteten hos barn.  

Denna studie tar itu med viktiga luckor i förhållande till ökad fysisk aktivitet hos förskolebarn. 

Några studier har hittills införlivat ett flerkomponent-tillvägagångssätt, ett noggrant 

mätningsprotokoll och utvärdering av genomförandet av interventionen.  
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2.2.4 Sammanfattning av artiklar 

Alla dessa studier tar upp det viktiga ämnet fysisk aktivitet i förskolan. De benämner alla hur 

viktigt det är för barn att röra på sig och att de behöver gör det för att deras kroppar ska må bra. 

Genom att pedagogerna är delaktiga med barnen i den fysiska aktiviteten och vill använda sig 

utav det så främjar det barnens förmågor till att vilja delta och att vilja utveckla sig. Dessa tre 

studier är alla dock gjorda i USA vilket kan göra det svårt att relatera till hur det är i Sverige, 

men de visar ändå på hur viktigt det är att få barn att röra på sig och det behövs överallt.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Jag har valt att utgå ifrån Carla Hannafords teori som handlar om att inlärning inte bara sker i 

huvudet utan att människan lär med hela kroppen. Barnets kropp börjar utvecklas redan vid 

födseln och det är de vestibulära systemet som är först med att utvecklas och därefter kommer 

sinnena och den motoriska utvecklingen. Mellan 15 månader och sju år så sker det väldigt 

mycket i ett barns kropp, det skapar bland annat en grovmotorisk förmåga, social utveckling, 

och det börjas ett utforskande av dess kommunikation (Hannaford, 1997). Det som Hannaford 

anser är att intelligens, kreativitet, inlärning och tanke äger rum i hela kroppen och inte endast 

i huvudet. Det bildas en helhet med funktioner och rörelser, känslor, sinnesintryck och hjärnans 

inneboende, detta är något som aldrig kan förekomma på egenhand från kroppen. Vi upplever 

världen med vår kropp och våra sinnen och vår hjärna får information genom de olika sinnena 

om hur omgivningen är. Vi förmedlar kunskap genom våra rörelser och på så vis underlättar vi 

dess kognitiva funktion så som att lära oss saker, att tänka och att känna saker (Hannaford, 

1997).  

Under en viss tid så fick Hannaford arbeta med olika barn som hade inlärningssvårigheter. 

Under tiden när detta pågick så började hon söka efter olika förklaringar till barnens sätt att lära 

sig saker med utgång i rörelse där hela kroppen aktiveras. Det som hon upptäckte var att hela 

kroppen blir ett inlärningsinstrument genom att fysisk aktivitet aktiverar nervsystemet i 

kroppen. Barn, men även vuxnas, vardag består till stor del av stillasittande, detta även fast de 

flesta människor vet att våra kroppar behöver fysisk aktivitet vid vår inlärning. Hannaford 

(1997) benämner att om det blir för mycket stillasittande aktiviteter så påverkar det barns 

inlärning eftersom barnen då inte använder lek och rörelse för att utforska sin omvärld. 

Betydelse av att båda hjärnhalvorna får arbeta och användas genom koordinerade rörelser för 

att förbättra den kognitiva funktionen är något som Hannaford lyfter och detta resulterar i att 

människan kan erövra kunskap på ett enklare sätt.  

Eftersom denna studie handlar om fysisk aktivitet så är denna teori en passande utgångspunkt i 

arbetet. Från tidig ålder så sker inlärning med hela kroppen och barnen behöver den fysiska 

aktiviteten för att kunna utveckla sig själva som individer, men även för kunskapen som erövras 

i alla lärande moment genom lek och rörelse. 
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4 Metod 

 

4.1 Metodval 

Metoden som jag har valt att använda mig utav för att undersöka den fysiska aktiviteten på 

förskolan och hur pedagogerna ser på den är en enkätstudie som består utav slutna frågor. Detta 

är en kvantitativ studie eftersom att man genom svarsalternativen får reda på hur mycket eller 

ofta som någonting utförs och det procentuella resultatet av vad deltagarna tycker. Eftersom 

frågeställningen är baserad på ord som hur och vilka så är den kvantitativa metoden mest rimlig 

(Hultåker & Trost, 2016). Denna metod valdes för att få in så många svar som möjligt på kort 

tid och för att jag själv anser att det var den bästa metoden för att få en mer bredd av hur det ser 

ut gällande fysisk aktivitet i förskolan och hur pedagoger ser på detta område.  

 

4.2 Urval och genomförande 

För att få en så bra svarsfrekvens som möjligt så lämnades det ut 90 stycken enkäter och jag 

fick tillbaka 78 stycken besvarade. Enkäterna lämnades ut i pappersform. De som besvarade 

enkäten var personal som arbetade på förskolan eftersom det var deras åsikt om fysisk aktivitet 

som jag var ute efter. Jag valde att gå ut till nio stycken förskolor inom min hemkommun för 

att nå ut till så många som möjligt eftersom att man behöver många svar för att studien ska bli 

tillförlitlig. Jag skickade även iväg ett mail till förskolechefen på min arbetsplats som har hand 

om flera förskolor i andra städer om de kunde tänka sig att besvara min enkät. Även till de 

förskolor som jag besökte så skickades det först ut ett mail för att boka en tid för att komma dit. 

På framsidan av varje enkät så satt det ett informationsbrev där det beskrevs syftet med 

undersökningen, forskningsetiska överväganden och att allt material kommer att förstöras när 

själva arbetet är färdigt. Detta utifrån vetenskapsrådet (2011) riktlinjer för god forskningssed. 

De fick ungefär två veckor på sig att besvara enkäten eftersom man har kort om tid på sig men 

de flesta var snabba och hade besvarat enkäten inom en vecka. Jag samlade in materialet genom 

att höra av mig till förskolorna för att se ifall de var klara för att hämtas. På vissa förskolor så 
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besvarades frågorna utav alla pedagogerna medans på vissa andra så blev det några bortfall utav 

olika orsaker så som till exempel att det för någon var för svårt med att förstå det svenska 

språket och hos andra att det var tidsbrist.  

 

4.3 Dataanalys 

Enkäten utformades i ett program som heter SurveyMonkey där det formulerades 10 stycken 

olika frågor som kopplas samman med mitt syfte och mina frågeställningar. De första frågorna 

handlade om kön, ålder, arbetslivserfarenhet, vilken typ av utbildning man besitter och vilken 

typ av förskola som man arbetar på som till exempel privat eller kommunal för att sedan övergå 

till frågor om det valda området, alltså fysisk aktivitet (se bilaga 2). På varje fråga så fanns 

alternativet vet ej med som kan vara både positivt och negativt. Det positiva med detta är att 

den som besvarar enkäten inte behöver ta ställning till en fråga som den kanske känner sig 

osäker på medans det negativa är att personen i fråga inte lägger ner sig i att besvara frågorna 

till fullo (Franzén, Hjalmarsson & Löfdahl, 2015). När alla enkäter var insamlade så matade jag 

in dem manuellt i SurveyMonkey för att sedan kunna ta del av det procentuella resultatet på 

varje fråga. Efter att alla enkäter var insamlade och analyserade så fördes datan över till 

programmet Excel för att kunna skapa diagram. Jag har valt att använda mig utav stapeldiagram 

eftersom jag vill visa värden, procent och så vidare. Diagrammet blir som en form av 

översättning av texten i bildlig form och gör det enklare att kunna förstå för dem som läser 

arbetet (Backman, 2014). Alla frågor kommer inte framhållas med diagram men de kommer 

finnas med i texten i resultatdelen.  

 

4.4 Etiska överväganden  

I studien så har jag utgått ifrån de rekommendationer som finns från vetenskapsrådet (2011). 

När man gör en sådan här studie så måste man hålla sig till principer och riktlinjer för att skydda 

de individer som deltar i studien. Det man ska använda sig utav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). I mitt informationsbrev (se bilaga 1) som jag skickade med enkäterna så beskrevs 

studiens syfte och hur den skulle genomföras, att enkäten är anonym och att man har rätt att 
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avbryta när man vill och även att datan endast används till föreliggande arbete. Det framkom 

även i brevet att inga namn eller arbetsplatser kommer nämnas någonstans. Genom att 

personerna valde att svara på min enkät så gav de ett samtyckeskrav.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är något som förekommer inom forskning. Detta har att 

göra med hur exakt och noggrann datan som görs inom undersökningen är, sättet datan har 

samlats in på, hur den skall bearbetas och vilken typ av data som det är man har använt 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att kunna få en så bra reliabilitet som möjligt så 

gäller det att enkätfrågorna som man har är välformulerade. I denna studie så var valen noga 

när det kom till begrepp och ord för att det skulle vara så enkelt som möjligt för frågorna att 

kunna besvaras. I enkätstudien så blev alla frågorna besvarade. Det finns flera olika sätt att testa 

reliabiliteten i datan som görs som till exempel att upprepa undersökningen vid två olika 

tillfällen eller att låta flera forskare undersöka samma fenomen (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Genom att ha fått respons på frågeformuleringen innan enkätstudien har skickats ut så 

har man haft möjlighet att kunna rätta till frågorna ifall det är något som har missuppfattats, 

detta utgör en stor del i att undersökningen blir mer tillförlitlig.  

Validitet betyder giltighet och handlar om hur relevant datan är eftersom datan inte utgör 

verkligheten utan det är representationer av den. Det centrala i det hela blir om data 

representerar fenomenet, alltså om datan har undersökt det som den är tänkt att undersöka 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). I denna studie så ses validiteten som hög med tanke på 

att frågorna mäter det som avsågs att mäta och eftersom enkäten var anonym så vågar med stor 

sannolikhet flera att svara ärligt på frågorna. I studien så har enkätfrågorna skapats utefter syfte 

och frågeställning så att dessa två ska kunna besvaras. Man ska inte se validiteten som att data 

är relevant eller inte, utan man ska mer se det som ett kvalitetskrav som man till viss del kan 

uppfylla (Christoffersen & Johannessen, 2015).  
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5 Resultat och analys 

Av de 78 personer som besvarade enkätstudien så var hela 94 % kvinnor och endast 6% var 

män. Åldersgruppen var lite mer delad, 31% var 18–30 år, 17% var 31–40 år, 26% var 41–50 

år och i åldersgruppen 51 år eller äldre så var det 27% av de pedagoger som besvarade. På 

frågan om vilken typ av förskola det är som man arbetar på så var det flest som arbetade på 

privata förskolor, 63%, och det var 27% som arbetade på kommunala förskolor. På denna fråga 

så var det även några som kryssade i svarsalternativet annan, 10%. Även i den första delen av 

enkäten så frågades det vilken typ av utbildning som man besitter, 39% av pedagogerna som 

svarade var förskollärare medans 37% var barnskötare. 14% valde svarsalternativet annan och 

9% hade ingen utbildning. Den sista frågan i första delen handlade om hur lång 

arbetslivserfarenhet som man har utav att arbeta på förskola, 40% hade arbetat i 21 år eller fler, 

29% hade arbetat i 0–5 år och 15% hade arbetat i 6–10 år. Det var 10% som hade arbetat i 16–

20 år och sedan så var det 5% av pedagogerna som hade arbetat i 11–15 år.  

 

Nedan följer en presentation av resultat utifrån de huvudfrågor som handlade om fysisk 

aktivitet. Dessa redovisas i huvudsak med hjälp av diagram. 

 

5.1 Fysisk aktivitet/idrott i ungdomsåren 

I figur 1 som finns nedan så presenteras det resultat utifrån frågan om man i ungdomsåren har 

utövat någon form utav fysisk aktivitet/idrott (ex. fotboll, handboll, löpning, dans m.m.). Denna 

fråga ställdes för att få en fördjupning i ifall pedagogerna hade någon form utav bakgrund till 

idrott och ifall detta påverkade hur de besvarade de andra frågorna. 

Resultatet visar att av de 78 pedagogerna som svarade så var det 30 stycken som utförde idrott 

under en stor del av sina ungdomsår och 36 stycken som gjorde det till viss del. Det var 12 

stycken som inte alls utövade någon form utav fysisk aktivitet/idrott under sina ungdomsår. 
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Figur 1. Antal pedagoger som utövat någon form av fysisk aktivitet under sina ungdomsår. (N=78) 

 

Som det synes ovan i diagrammet har de flesta av respondenterna i denna studie varit aktiva i 

någon form under sina ungdomsår. 

 

5.2 Användning av fysisk aktivitet på förskolan 

Den andra huvudfrågan i enkäten var om pedagogerna anser att han/hon främjar barnens fysiska 

aktivitet på förskolan (rörelse och grovmotorisk träning som ex. krypa, åla, hoppa m.m.). Detta 

för att få reda på hur pedagogerna ser på sitt eget arbete med att få barnen fysiskt aktiva. Av 78 

stycken så var det 35 stycken utav pedagogerna som ansåg att de använde sig utav det i hög 

grad i sin verksamhet, medans 41 stycken ansåg att de använde sig utav det till viss del. En 

pedagog ansåg att hen inte arbetade med att främja fysisk aktivitet över huvud taget och en 

valde alternativet vet ej.  
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Figur 2. Antal pedagoger som anser sig främja fysisk aktivitet på förskolan. (N=78) 

Som det synes ovan i diagrammet så anser de flesta av respondenterna att de främjar fysisk 

aktivitet på förskolan. 

 

5.3 Kunskap om fysisk aktivitet 

Den tredje huvudfrågan i enkäten handlade om ifall pedagogerna upplever att de har fått nog 

med kunskap om fysisk aktivitet i tidigare utbildning (ex. kurser om rörelse, hälsa m.m.). Denna 

fråga ställdes för att se hur stor bakgrund och kunskap som pedagogerna hade utav fysisk 

aktivitet men även för att se ifall de upplever att de fått en mer specifik kunskap inom ämnet 

och om det är något som de brukar få kunskap om. Av de 78 pedagoger som svarade så var det 

23 stycken som ansåg att de hade fått kunskap om ämnet i hög grad medans det var 40 stycken 

som ansåg att de hade fått viss del utav kunskap. I denna fråga så var det 10 stycken som ansåg 

att de inte alls fått någon typ utav specifik kunskap inom ämnet och fem stycken valde 

alternativet vet ej.  
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Figur 3. Antal pedagoger som anser sig ha nog med kunskap om fysisk aktivitet. (N=78) 

Som det synes ovan i diagrammet så anser de flesta utav respondenterna att de har fått nog med 

kunskap om ämnet fysisk aktivitet.  

 

 

5.4 Planerad fysisk aktivitet 

Den fjärde huvudfrågan i enkäten handlade om hur ofta som pedagogen ansåg att det sker 

planerad fysisk aktivitet på förskolan som man arbetar på (planerad rörelse, 

grovmotorikträning, hinderbanor m.m.). Denna fråga valde jag att ha med för att få en 

fördjupning i hur pedagogerna ansåg att de använde sig utav fysisk aktivitet och hur många 

dagar i veckan som de lägger ner tid till att ha den planerad. Här var det störst majoritet som 

hade planerad fysisk aktivitet 1–2 gånger i veckan, 61 av 78 stycken. Det var 9 stycken som 

ansåg att de hade planerad fysisk aktivitet varje dag på förskolan. Fem stycken valde alternativet 

3–4 gånger i veckan och det var tre stycken som ansåg att de inte utövar planerad fysisk aktivitet 

alls på förskolan.  
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Figur 4. Hur ofta pedagoger planerar fysisk aktivitet på förskolan. (N=78) 

Som det synes ovan i diagrammet så anser sig respondenterna att de oftast planerar den fysiska 

aktiviteten 1–2 gånger i veckan.  

 

5.5 Viktigt med fysisk aktivitet på förskolan 

Den sista frågan i enkäten handlade om ifall pedagogerna ansåg att det var viktigt att använda 

sig utav fysisk aktivitet på förskolan (rörelse, grovmotorikträning m.m.). Frågan ställdes för att 

helt enkelt få veta ifall de pedagoger som arbetar på förskolor tycker att det är en viktig del att 

använda sig utav eller inte. Av de 78 som besvarade enkäten så var det 72 stycken som ansåg 

att fysisk aktivitet är i hög grad viktigt att använda sig utav i förskolan. Sex stycken kryssade i 

alternativet ja, till viss del medans det inte var någon som kryssade i alternativen nej, inte alls 

och vet ej.  
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Figur 5. Antal pedagoger som anser att fysisk aktivitet är viktig. (N=78). 

Som det synes ovan i diagrammet så anser respondenterna att fysisk aktivitet är viktigt att 

använda sig utav på förskolan. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 

Alla de 78 stycken som svarade på enkäten besvarade alla de 10 frågor som ställdes. Majoriteten 

var kvinnor och det var 31 förskollärare och 29 stycken barnskötare som deltog i 

undersökningen. 11 stycken hade annan utbildning medans det var sju stycken som inte hade 

någon form utav utbildning alls. Det man får fram genom enkäten är att pedagogerna anser att 

de använder sig utav fysisk aktivitet och att de utförs planerad fysisk aktivitet 1–2 gånger i 

veckan. De flesta utav pedagogerna tycker att de har fått en bra bakgrundskunskap när det 

kommer till fysisk aktivitet genom till exempel tidigare utbildning eller kurser under tiden som 

man arbetar, men det är ändå några stycken som inte tycker att de har fått eller har nog med 

kunskap om ämnet.  

En av huvudfrågorna var ifall pedagogerna anser att fysisk aktivitet är viktigt att använda sig 

utav på förskolan, här ansåg 72 av 78 stycken att det är en viktig del utav arbetet som genomförs 

på förskolan och detta var inte någon som ansåg att det inte alls var viktigt.  
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6 Diskussion 

I denna del så kommer det att diskuteras om metodvalet, resultatet och hur man skulle kunna 

gå vidare med forskning kring området fysisk aktivitet i förskolan, för att få mer kunskap och 

utifrån det utveckla verksamheten.  

 

6.1 Metoddiskussion  

I den här studien så har metoden enkätundersökning använts. Utifrån syfte och frågeställningar 

så har metoden fungerat bra eftersom dessa två blivit besvarade av enkäten och jag fick in alla 

svar i god tid för att kunna analysera resultatet. Det blev totalt 78 stycken besvarade enkäter 

som utgjorde en bra kvalitet på studien som genomfördes. Något som kan ses lite som en svag-

het hos enkäter är frågeformuleringarna. Det gäller att utforma frågor som är enkla för respon-

denterna att kunna förstå, så som ord och uttryck (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det 

kunde ha lagts lite mer tid på frågorna i denna studie för att få dem så precisa som möjligt. 

Svarsalternativet ”Annan” fanns med på två utav frågorna, där hade det varit bra att ha öppna 

frågor för att få reda på mer specifikt vad ”annan” betydde för de som valde det alternativet.  

 

Som Johansson och Svedner (2010) nämner så är det bra att ha med två olika delar i enkäten, 

bakgrundsfrågor och sedan frågor som handlar om det område som man undersöker. I denna 

studie så var de första frågorna i enkäten inriktade på bakgrund hos personen som besvarade, 

så som kön, ålder, utbildning m.m. och i den andra delen så handlade frågorna mer inriktat om 

fysisk aktivitet. Om jag hade valt att använda mig utav några öppna frågor så hade jag kunnat 

få en annan syn på frågorna eftersom det då hade varit pedagogernas egna ord. Det kunde ha 

kommit fram svar som man inte riktigt hade förutsett. Genom att använda sig utav slutna frågor 

så ökar jämförbarheten i de svar som görs och det var bara för pedagogerna att kryssa i det 

svarsalternativ som de ansåg passade bäst för dem (Franzén, Hjalmarsson & Löfdahl, 2015). 

Syftet med undersökningen var att få en ökad kunskap i hur det ser ut på förskolan när det 

kommer till fysisk aktivitet, därför var enkätundersökning ett bra val för att få svar på mina 

frågor. Denna metod var kvantitativ eftersom jag ville få svar i siffror och procent och här är 
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förberedelserna viktiga eftersom det inte direkt går att komplettera undersökningen efteråt. Det 

kvantitativa passar bäst när man vill mäta en större bredd som i detta var fallet i denna studie 

(Eliasson, 2013). 

 

Om jag hade valt ett fåtal öppna frågor till de huvudsakliga frågorna om fysisk aktivitet så hade 

jag kanske fått en djupare förståelse för hur pedagogerna ser på den fysiska aktiviteten, men 

även vad det är de gör för att utföra det arbetet. Om man skulle göra om studien så skulle det 

som sagt läggas mer tid på frågorna för att få ut så mycket som möjligt av dem. Jag skulle ha 

kunnat välja en annan metod, så som intervju, men eftersom det var en överblick över pedago-

gernas syn på fysisk aktivitet i förskolan som jag ville åt, och hur de arbetar med detta område, 

så tycker jag att enkätundersökning ändå var det som passade bäst till mitt syfte och mina frå-

geställningar.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med själva studien var att få en djupare kunskap om hur det ser ut på förskolan när det 

kommer till fysisk aktivitet och hur pedagogerna ser på det och detta är något som jag anser har 

blivit besvarat utifrån de frågeställningar som jag har arbetat utifrån. Den första frågeställningen 

handlade om hur ofta man utför planerad rörelse/fysisk aktivitet på förskolan. Resultatet visade 

att de flesta utav pedagogerna anser att de använder sig utav fysisk aktivitet och att detta sker 

planerat ungefär 1–2 gånger i veckan. Enligt Bengtsson (2017) så är rekommendationerna för 

barn att utföra fysisk aktivitet minst 60 minuter varje dag och detta är något som är viktigt att 

uppnå redan i förskolan. Howie, Brewer, Dowda, Mclver och Saunders (2016) nämner att det 

är för mycket barn som är stillasittande och att man vill öka den fysiska aktiviteten för små 

barn. Om man har nog med fysisk aktivitet redan i den tidiga åldern så minskar risken för hjärt-

kärlsjukdomar när man blir äldre (Faskunger, 2008). Får barnen en positiv syn på rörelse/fysisk 

aktivitet redan när de går på förskolan så anser jag att det påverkar hur de ser på det hela när de 

blir äldre. Att skapa glädje genom fysisk aktivitet är något som är viktigt för att barnen ska 

kunna känna trygghet med varandra och även med förskoleverksamheten.  

 

 Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) nämner att goda förutsättningar ska ges för att 

bygga upp relationer som är varaktiga men även att barnen ska känna sig trygga i gruppen. 
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Utifrån detta så kan den fysiska aktiviteten vara en stor del av barnens relationer, de får utföra 

aktiviteter enskilt och i grupp. Att vissa pedagoger anser att de inte använder sig utav fysisk 

aktivitet på förskolan är negativt eftersom det är viktigt för barn att röra på sig för sin utveckling. 

Barn behöver röra på sig för den motoriska utvecklingen men även genom att de får pröva sig 

fram utifrån rörelser som skapar en positiv självuppfattning, som Wikland (2000) framhåller.  

Johnson och Sevimli-Celik (2013) nämner även de vikten av barns möjlighet till att röra på sig 

för att bli mer kompetenta när det kommer till rörelse av sin kropp. Detta är en viktig del i 

utvecklingen för att upprätthålla en god hälsa hos barnen. Även Hannaford (1997) lägger stor 

vikt på hur viktigt det är för barnen att röra på sig, att vi upplever världen med vår kropp och 

våra sinnen. Hannaford anser även att det är genom rörelse som man förmedlar kunskap vilket 

i sin tur underlättar vår kognitiva funktion så som att tänka, lära och känna.   

 

Den andra frågeställningen handlade om vilka förutsättningar pedagogerna har fått när det 

kommer till att använda sig utav fysisk aktivitet på förskolan. I resultatet så framkom det att 

majoriteten av respondenterna hade i sina ungdomsår utövat någon form utav fysisk aktivitet. 

Detta ser jag som något positivt eftersom att om man själv har utövat fysisk aktivitet så har man 

automatiskt en större grund till att kunna använda sig utav det. Om man inte har en bakgrund 

utav fysisk aktivitet eller idrott så kan det lätt bli att man inte har lika stor vilja till att utföra det 

med barnen. Resultatet på frågan om pedagogerna anser att de har fått nog med kunskap om 

fysisk aktivitet i tidigare utbildning (eller kurser om till exempel rörelse eller hälsa) visar att de 

flesta har fått nog med kunskap, men det är ändå 13 % av de som svarat som anser att de inte 

har fått någon kunskap alls. Om man inte har nog med kunskap om ämnet så blir det svårt att 

kunna utföra något och det kan även bli ointressant att använda sig utav det. I Johnson och 

Sevimli-Celik (2013) studie så får de fram att den personal som har varit med och deltagit anser 

att de har en brist på kunskap inom ämnet. Detta är något som behöver förbättras. Genom att 

ha fler kurser som handlar om fysisk aktivitet, rörelse och hälsa i utbildningar så underlättar 

detta genom att få pedagogerna att känna sig trygga i sina roller, men även för att de ska kunna 

utföra ämnet på ett så bra sätt som möjligt. Grindberg och Langlo Jagtoien (2011) menar på att 

syftet med fysisk aktivitet som undervisning i förskolan är att tillgodose barnens behov utav 

rörelse och att detta är något man gör genom att framhäva upplevelser som är positiva utav att 

vara fysiskt aktiv. Detta är svårt att utföra om man inte har nog med kunskap och förståelse för 

hur viktigt det är med användandet av fysisk aktivitet.  
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Den tredje frågan i frågeställningen handlade om hur pedagogerna ser på fysisk aktivitet i 

förskolan. Av de 78 som svarade på enkäten så tyckte alla att fysisk aktivitet är viktigt att 

använda sig utav på förskolan. Det man dock funderar över är att alla tycker att det är viktigt 

att använda sig utav det i undersökningen, men det är ändå ett fåtal personer som inte utför det 

i sitt arbete. I Addy, Brown, Dowda, Pate, Pfeiffer och Saunders (2013) artikel så nämner de att 

det är få barn som uppfyller de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet och det är andra 

forskare som har identifierat att det är ett lågt antal barn som uppnår lämpliga fysiska 

aktivitetsnivåer. Hannaford (1997) benämner att om det blir för mycket stillasittande aktiviteter 

så påverkar det barns inlärning eftersom barnen då inte använder lek och rörelse för att utforska 

sin omvärld. Därför är det viktigt att pedagogerna använder sig utav rörelse och fysisk aktivitet 

på förskolan för att barnen ska få möjlighet att utveckla sig själva i sitt lärande och i sin 

rörelseförmåga. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) nämner att man ska sträva efter 

att varje barn ska få utveckla sin koordinationsförmåga, motorik, och kroppsuppfattning men 

även att de ska förstå vikten av hälsa och välbefinnande. Jag anser att rörelse/fysisk aktivitet 

och motorik är något som man ska lägga stor vikt på när det kommer till lärandet inom 

förskolan. Att barn rör på sig är viktigt både i tidig ålder men även när man kommer upp i 

vuxenlivet. Om förskollärare har en större bredd när det kommer till utbildning och kunskap 

inom ämnet hälsa och fysisk aktivitet så underlättar det arbetet som man ska utföra i 

barngrupperna. Man får heller inte glömma att den tidigare forskningen som belyst är alla 

gjorda i ett annat land, vilket kan skilja sig från den svenska kontexten.  

 

6.3 Slutsats 

Pedagogerna som deltagit i studien ser fysisk aktivitet som något viktigt att använda sig av men 

de flesta har inte nog med kunskap inom ämnet. Det är oftast 1–2 gånger per vecka som det 

sker planerad fysisk aktivitet. Jag anser att utifrån det som man själv sett när man till exempel 

har haft praktik så är det många som tycker att barnen får nog med rörelse genom att man bara 

går ut på gården men det är inte många som lägger ned sig och planerar saker att utföra när man 

väl är ute. Det finns stora möjligheter att utmana barnens motoriska utveckling när man kommer 

ut, genom att till exempel klättra, hoppa, åla och balansera. Att bygga upp banor för att väcka 

barnens nyfikenhet och lust till att lära, men det som jag anser är en viktig del är att pedagogerna 
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är med och deltar med barnen. Utifrån detta så är en slutsats från studien att pedagogerna anser 

att fysisk aktivitet är viktigt för barnen men att de flesta inte har nog med kunskap och även att 

det inte läggs ner nog mycket med tid till att planera rörelse och fysisk aktivitet. Som Skolverket 

(2016) nämner så ska barnen får en god förutsättning för utveckling och lärande men även att 

få stimulans till att använda hela sin förmåga. 

 

6.4 Vidare forskning  

Det som vore intressant att fortsätta forska vidare om är att på ett djupare plan undersöka hur 

den fysiska aktiviteten utförs på förskolan. Detta skulle då göras genom att använda sig utav 

intervjuer och observationer istället för enkätundersökning. Genom observation får man se hur 

det utförs och vad det är som görs, både med barnen och pedagogerna, och genom intervju så 

kan man få en större inblick i vad pedagogerna tycker istället för att bara få ett ikryssat 

alternativ. Vid en intervju så kan man även ställa följdfrågor och man kan även komma på fler 

frågor utifrån de svar som man får ifrån den som man intervjuar. 
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Bilagor 

Under denna rubrik så finns informationsbrevet som skickades ut och även 

enkätundersökningen.  

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 
Hej, mitt namn är Anna Zander och jag läser på förskollärarprogrammet och är inne på termin 

6. Jag håller just nu på med mitt examensarbete och gör en studie om fysisk aktivitet i 

förskolan. Syftet med denna undersökning är att få en ökad kunskap om hur det ser ut på 

förskolan när det kommer till fysisk aktivitet. Metoden jag har valt i detta arbete är en 

enkätstudie som kommer bestå av slutna frågor med olika svarsalternativ. Denna enkät 

kommer vara helt anonym, vilket betyder att inte ens jag som gör studien kommer att veta 

vem det är som har svarat. Jag kommer att använda mig av vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilket innebär att deltagandet i undersökningen är frivilligt och man kan välja att 

avbryta när som helst. Arbetet kommer att publiceras offentligt på nätet men det kommer inte 

att framgå vem som har svarat eller vilken förskola man arbetar på. Under pågående 

examensarbete så kommer all insamlad data att förvaras så att ingen obehörig kommer åt det. 

All data som samlas in kommer tillslut att förstöras så att ingen obehörig kommer åt den.  

Under hela arbetet så råder även tystnadsplikt. Resultatet kommer att bearbetas så att man får 

fram olika typer av tabeller där man får en procentuell översikt över de svar som man har fått 

in. Studien kommer att presenteras i ett opponeringsseminarium. 
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Bilaga 2  
 

Enkätundersökning fysisk aktivitet i förskolan 
 

1) Är du? 

Man 

Kvinna 

 

 

2) Vilken åldersgrupp tillhör du? 

18–30 år 

31–40 år 

41–50 år 

51 år eller äldre  

 

 

3) På vilken typ av förskola arbetar du? 

Kommunal 

Privat  

Annan  

 

 

4) Vilken utbildning har du? 

Förskollärare 

Barnskötare 

Annan  

Har ingen utbildning 

 

 

5)  Hur lång arbetslivserfarenhet har du av att arbeta på förskola? 

0–5 år 

6–10 år 

11–15 år 

16–20 år 

21 år eller fler  

 

 

6) Har du utövat någon form av fysisk aktivitet/idrott under ungdomsåren (ex. fot-

boll, handboll, löpning, dans m.m.)? 

Ja, under stor del 

Ja, till viss del  

Nej, inte alls  

Vet ej 



 

29 

 

 

 

 

 

 

7) Anser du att du som pedagog använder dig av fysisk aktivitet på förskolan (så 

som rörelse och grovmotorisk träning som till exempel krypa, åla, hoppa m.m.)? 

Ja, i hög grad 

Ja, till viss del  

Nej, inte alls  

Vet ej 

 

 

8) Upplever du att du har fått nog med kunskap om fysisk aktivitet i din tidigare ut-

bildning (ex. kurser om rörelse, hälsa m.m.)?  

Ja, i hög grad 

Ja, till viss del 

Nej, inte alls 

Vet ej 

 

 

9) Hur ofta utövas planerad fysisk aktivitet där du arbetar (så som planerad rö-

relse, grovmotoriksträning, hinderbanor m.m.)? 

Varje dag 

3–4 gånger i veckan 

1–2 gånger i veckan 

Inte alls  

 

 

10) Anser du att det är viktigt att använda sig utav fysisk aktivitet på förskolan (rö-

relse, grovmotoriksträning m.m.)? 

Ja, i hög grad 

Ja, till viss del 

Nej, inte alls 

Vet ej  

 

 

 


