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Abstract 

The purpose of this study was to examine how preschool teachers’ view their 

role in physical activities with children, and also how preschool teachers work 

with the planning of movement activities in the preschool. The study was 

conducted through a web-based survey aimed at preschool teachers with a 

preschool teacher’s degree. A total of 113 participants answered the survey. 

The study used the psychomotor theory to explain and analyze the result that 

emerged from the study. The results show that preschool teachers view the 

implementation of planned movement activities in preschool as a very 

important task, and that teacher-led activities can occur in both planned and 

spontaneous forms. There is also an attitude among many preschool teachers 

that children get enough physical activity through the time they spend outside 

and free play. The results also show that preschool teachers who consider 

themselves competent regarding physical activity also plan movement 

activities to a greater extent, while preschool teachers who do not consider 

themselves adequately qualified plan physical activities to a lesser extent.  

The results show that the majority of preschool teachers have a positive attitude 

towards their role in physical activities with children and that it is very 

important to participate in planned movement activities as well as movement 

activities initiated by children. Lack of time and other work tasks are 

considered reasons that may reduce preschool teachers’ participation in these 

activities. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare ser på sin roll i 

fysiska aktiviteter med barn, samt se hur förskollärare arbetar med planering 

av rörelseaktiviteter i förskolans verksamhet. Studiens undersökning gjordes i 

form av en webbenkät som riktade sig till förskollärare med 

förskollärarexamen. Sammanlagt 113 stycken deltagare besvarade enkäten. 

I studien användes den psykomotoriska teorin för att förklara och analysera det 

resultat som framkom från undersökningen. Resultatet visar på att 

förskollärare ser på genomförandet av planerade rörelseaktiviteter i förskolans 

verksamhet som en mycket viktig uppgift, och att lärarledda aktiviteter kan 

förekomma i både planerade och spontana former. Det finns även en 

inställning hos många förskollärare att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet 

genom den övriga tiden på förskolan, till exempel genom utevistelse och fri 

lek. Resultatet visar vidare att förskollärare som anser att de har kompetens 

inom fysisk aktivitet i större utsträckning schemalägger rörelseaktiviteter, 

medan förskollärare som inte anser sig tillräckligt kompetenta planerar in 

fysiska aktiviteter i mindre utsträckning. 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärare har en positiv attityd till sin roll 

i fysiska aktiviteter med barn och tycker det är mycket viktigt att delta i 

planerade såväl som barninitierade rörelseaktiviteter. Tidsbrist och övriga 

arbetsuppgifter tas upp som orsaker som kan minska förskollärares delaktighet 

i dessa aktiviteter. 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, planerad rörelseaktivitet, förskollärare, förskola 
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INLEDNING  

I veckoplaneringar på förskolor kan man ofta läsa om aktiviteter med 

naturvetenskap eller matematik som fokus, det kan vara både inomhus och 

utomhus. Något som jag har lagt märke till utifrån egna erfarenheter är att just 

ämnet fysisk aktivitet är något som det mer sällan ägnas uppmärksamhet åt. 

Från många håll inom förskolans verksamhet hörs att barn får sin dos av fysisk 

aktivitet genom fri lek eller utomhusvistelse. Det var i dessa tankebanor som 

mitt intresse för just planerad fysisk aktivitet i förskoleverksamheten växte 

fram. Varför anser förskolepersonal inte att fysisk aktivitet behöver planeras 

in i veckoplaneringen till lika stor del som andra ämnen, och vad är egentligen 

förskollärares attityder kring fysisk aktivitet? 

Många källor säger att fysisk aktivitet minskar hos barn nuförtiden medan 

stillasittande ökar. Detta bland annat på grund av att samhället byggs upp på 

ett sätt som försämrar barns rörelsefrihet i vardagen (Faskunger, 2008), men 

också för att fysiska aktiviteter i förskolan blir undanknuffade av mer 

stillasittande aktiviteter. Förskolepersonal kan ha en tendens till att se till att 

alla barn deltar mer när det kommer till aktiviteter som att måla, och mindre 

när det kommer till rörelseaktiviteter. En anledning till att alla barn inte deltar 

kan också vara att de inte upplever att rörelseaktiviteten passar deras 

färdigheter (Nöjd, 2011). Förskolläraren har en betydelsefull roll i att öka 

fysisk aktivitet hos barn, inte minst genom att skapa fler tillfällen för anpassade 

rörelseaktiviteter där det finns möjlighet för alla barn att känna sig dugliga. 

Vidare är förskollärarens roll i detta viktig eftersom barn i dagens samhälle 

spenderar mycket av sin tid i förskolan. Här behöver förskolan arbeta medvetet 

med fysisk aktivitet och se till att tilldela fysisk aktivitet den tid och utrymme 

som behövs (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). Faskunger (2008) 

lyfter också förskolan som en plats med potential till att öka barns fysiska 

aktivitet, och att regelbunden rörelse och fysisk aktivitet främjar livskvaliteten, 

välbefinnandet och barnets hälsa, och rekommenderar minst en timmes 

varierad daglig fysisk aktivitet. Utifrån detta blir därför detta problem relevant 

för förskollärarprofessionen. Fysisk aktivitet och motorik ingår även i 

strävanmålen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), vilket också gör att det 

känns betydelsefullt att undersöka förskollärares uppfattningar och deltagande 

i detta. 

Vad som gör den här studien intressant är vidare att problemet berör på både 

individnivå och samhällsnivå och dessutom upplever jag att det inte finns så 

mycket forskning om just hur förskollärare ser på sin roll i barns fysiska 
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aktiviteter samt hur de arbetar med just rörelseaktiviteter i förskolan. Tidigare 

studier har främst fokuserat på i vilken utsträckning förskolepersonal 

engagerar sig i fysiska aktiviteter med barn i förskolan. Jag strävar istället mot 

att synliggöra förskollärares syn på sin roll i fysiska aktiviteter i 

förskoleverksamheten samt hur de arbetar med planering av fysiska aktiviteter. 

Med min studie vill jag skapa mer kunskap om det berörda området och förstå 

det genom att undersöka hur ”verkligheten” i förskoleverksamheten kan se ut. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Förskolans läroplan 

I sitt arbete i förskolan ska förskollärare utgå ifrån riktlinjer och mål som finns 

beskriva i förskolans läroplan. Bland dessa strävandemål finns barns fysiska 

aktivitet och motorik med och det står bland annat att man i verksamheten 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). Rörelse ska användas som innehåll 

och metod för att främja barns lärande och utveckling, och verksamheten ska 

erbjuda möjligheter till aktiviteter i planerad miljö. Förskolans läroplan lyfter 

att lärande ska ske i samspel mellan vuxna och barn där förskollärare ska vara 

engagerade i samspelet som sker i barngruppen. Förskolläraren har vidare en 

viktig roll i att ge barn stöd och stimulans som är nödvändig i deras motoriska 

utveckling (Skolverket, 2016). Barns dagliga behov av fysisk aktivitet blir 

därför relevant för förskollärarprofessionen. 

1.1.2 Begreppsförklaring 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse där en ökad energiförbrukning 

sker, bortsett från den energiförbrukning som sker när man vilar. Fysisk 

aktivitet kan exempelvis utföras hemma, på förskolan, eller vid organiserad 

fysisk träning. Vidare kan fysisk aktivitet förekomma i låg till mycket hög 

intensitet (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). När jag i mitt arbete 

skriver om fysisk aktivitet så menar jag alltså aktiviteter som ökar 

energiförbrukningen och de kan vara allt från aktiviteter med låg till hög 

intensitet. 
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Motorik 

Motorik kan beskrivas som en individs rörelseförmåga och motorisk 

utveckling förklarar den aktivt pågående förändringen som sker i våra 

motoriska beteenden. I förhållande till mitt arbete kan det innebära att barn lär 

sig nya sätt att röra sig på, till exempel krypa, springa, klättra, hoppa, och så 

vidare. Det handlar alltså om att skaffa sig nya färdigheter men det kan även 

handla om att förbättra färdigheter som man redan besitter. Denna process ses 

som livslång och påverkas av andra processer så som mognad och erfarenheter. 

Genom att exponera barn för olika rörelseutmaningar samt låta dem öva så 

utvecklas deras motorik, rörelsemönster och de lär sig koordinera och 

kontrollera sina rörelser bättre och bättre. Det är genom rörelseutmaningar som 

den motoriska utvecklingen fortsätter att ske (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 

Planerade rörelseaktiviteter 

I mitt arbete kommer jag använda begreppet planerad rörelseaktivitet. Med en 

planerad rörelseaktivitet menar jag fysiska aktiviteter som har planerats av 

förskollärare och är en del av deras uppdrag och arbete med att nå målen i 

läroplanen för förskolan. 

1.1.3 Fördelar med fysisk aktivitet 

Regelbunden rörelse och fysisk aktivitet är en stor förutsättning för barns 

nuvarande och framtida fysiska, psykiska och sociala hälsa, och det främjar 

livskvaliteten, välbefinnandet och barnets hälsa. Genom fysisk aktivitet kan 

barn öka sin muskelstyrka och kondition, och det kan vara positivt för 

benhälsan men också för barnets självbild. Vidare minskar det risken för 

benskörhet, övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, och kan minska oro 

(Faskunger, 2008). Fysisk aktivitet skapar även goda förutsättningar för barns 

utveckling och lärande samt förtroende för sin egen förmåga och livsglädje 

(Langlo Jagtøien m.fl., 2002).  

Minskad fysisk aktivitet samt mer stillasittande aktiviteter hos barn kan leda 

till negativa effekter på deras nuvarande men också framtida hälsa, så som 

övervikt, depression och benskörhet (Faskunger, 2008). Fysisk aktivitet är 

särskilt viktig för barn då de är under utveckling (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 

Rekommendationen är att barn i åldrarna 0-5 år ska erbjudas och uppmuntras 

till någon sorts fysisk aktivitet som är anpassat efter varje individuellt barn och 

för barnet är motoriskt utmanande, intressant och dessutom roligt. Vidare läggs 

vikt på att ha barns tillväxtprocesser och likaså deras mognadsprocesser i 

åtanke eftersom dessa har en påverkan på barnets förmågor och vad denne 
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klarar av fysiskt. Utifrån studier har man sett att fysisk aktivitet bidrar till 

grovmotorisk utveckling hos barn samt att det kan främja deras psykosociala 

utveckling (Berg & Ekblom, 2016). 

Försenad motorisk utveckling hos barn kan komma från att barnet inte har fått 

tillräckligt med stimulans från den yttre miljön att utveckla sina 

rörelseförmågor, och kan visa sig genom problem med vardagliga rörelser, till 

exempel att springa eller hoppa. Försenad motorisk utveckling kan vidare ha 

en negativ påverkan på barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling, 

exempelvis försämrad självkänsla eller utanförskap på grund av att barnet inte 

besitter samma motoriska färdigheter som andra barn i en lek (Langlo Jagtøien 

m.fl., 2002). 

1.1.4 Möjlighet till fysisk aktivitet över tid 

Om man ser tillbaka ett par årtionden så hade barn i relation till barn idag en 

större rörelsefrihet utomhus. Det var enklare att finna ställen att utforska och 

leka på, möjligheten att träffa kompisar eller vara fysiskt aktiv på sina gator 

var inte ett problem på det sätt det är idag. Idag är gator upptagna av parkerade 

bilar eller trafik och rörelsefriheten minskas av faktorer så som fordonstrafik, 

avstånd till förskola samt trygghets- och säkerhetsaspekter hos föräldrar. 

Minskad rörelsefrihet för barn för med sig negativa effekter på deras 

möjligheter till den dagliga fysiska aktivitet som de behöver för att må bra 

(Faskunger, 2008). 

Att de flesta barn spenderar mycket tid i förskolan i dagens samhälle är ett 

faktum. Därav blir förskoleverksamheten en viktig plats att ge barn möjligheter 

till att få in den dagliga rekommendationen av fysisk aktivitet. Förskolan har 

potential till att utgöra många förutsättningar för att öka barns fysiska aktivitet 

samt främja en variation av fysiska aktiviteter, genom bland annat lek och 

utomhusvistelse. Man påstår även att förskolegården, beroende på sin 

utformning, kan ha en positiv påverkan på barnens hälsa, motorik, och 

välbefinnande (Faskunger, 2008). Langlo Jagtøien m.fl. (2002) lyfter att på 

grund av den rådande samhällsutvecklingen behöver förskoleverksamheten ha 

ett medvetet förhållningssätt till fysisk aktivitet för barn och ge tid och 

utrymme för detta. 

1.1.5 Förskollärarens betydelse 

Som tidigare nämnts så är förskolan idag en plats där många barn tillbringar 

mycket av sin vakna tid. Förskolan har ett uppdrag samt olika mål och det är 
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upp till de verksamma förskollärarna att arbeta utefter detta och genomföra 

förskolans uppdrag (Skolverket, 2016). Det finns alltså mål i läroplanen som 

förskollärare ska förhålla sig till och deras roll kan därför ses som väsentlig 

eftersom det är genom dem som strävandemålen, till exempel angående fysisk 

aktivitet, motorik eller hälsa, kan uppfyllas. Enligt Langlo Jagtøien m.fl. 

(2002) präglas en kompetent förskollärare av att man kan planera och skapa 

främjande inlärningssituationer som är anpassade efter varje barns lärande och 

utveckling och på så sätt ge de bästa förutsättningarna för det barnet att 

utvecklas. De lyfter därmed pedagogens förmåga att se vart barnet är i sin 

utveckling och vilka utmaningar denne behöver för att komma vidare, och 

utifrån detta skapa pedagogiska situationer, vilket skulle kunna vara en 

planerad fysisk aktivitet. 

Att en människa blir fysiskt aktiv som vuxen beror på hur individen upplevt 

den fysiska aktiviteten som barn. Som barn visar det sig att det är just det 

lustfyllda och den sociala biten i fysiska aktiviteter som gör att barn vill röra 

sig (Faskunger, 2008). Det gäller alltså att de fysiska aktiviteterna man planerar 

präglas av rörelseglädje. Det ska vara roligt och barnen ska kunna få känna en 

känsla av meningsfullhet och gemenskap (Hammar & Johansson, 2008). 

Vidare bör förskolläraren enligt Hammar och Johansson (2008) vara 

engagerad, aktiv och närvarande i rörelseaktiviteterna, och förskolläraren ska 

i de planerade rörelseaktiviteterna lyssna och se alla barn, vägleda och finnas 

som en trygghet för dem. Genom allt detta skapas möjligheter och 

förutsättningar för varje barn att få ta del av och utvecklas inom fysisk aktivitet, 

motorik och hälsa i förskolan, och det pekar på att förskollärarens roll är 

betydelsefull. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares attityder i relation till sin roll 

i fysiska aktiviteter med barn samt hur de arbetar med planering av 

rörelseaktiviteter i förskolan. 

1.3 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning schemalägger förskollärare fysiska aktiviteter i 

förskoleverksamheten? 

 

• Hur uppfattar förskollärare sin roll i den fysiska aktiviteten? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel lyfter jag forskning som är relevant för min studie, och som rör 

planerade rörelseaktiviteter, barns hälsa, fysiska aktivitet och motoriska 

utveckling i förskolan, samt förskollärarens roll i detta. 

Tidigare forskning visar på att förskolläraren utgör en viktig del i arbetet med 

att öka barns fysiska aktivitet i förskoleverksamheten och jag vill av den 

anledningen ta upp forskning som undersöker uppfattningar om förskollärares 

roll i barns fysiska aktivitet. Connelly, Champagne och Manningham (2018) 

har i en studie forskat om förskollärare och föreståndares uppfattningar om 

förskollärarens roll i barns fysiska aktivitet. I sin studie värdesätter de 

förskoleåren som viktiga att använda för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. 

Förskollärarens deltagande påverkar hur aktiva barn är och de menar att 

rörelseaktiviteter i förskoleverksamheten blir som mest effektiva när de är 

ledda av förskollärare. De skriver dock att förskollärare inte alltid är medvetna 

om detta. Genom tidigare forskning ser Connelly m.fl. (2018) att förskollärare 

har en inaktiv roll och ej deltar i barns fysiska aktiviteter, samt inte tenderar att 

sätta igång rörelseaktiviteter och inte heller uppmuntrar barn till fysisk 

aktivitet.  

Resultatet av Connellys m.fl. (2018) studie visar på att kommunikation 

emellan förskollärare, föreståndare och vårdnadshavare bör förbättras för att 

öka barns nivå av fysisk aktivitet. Genom att identifiera och minska skillnader 

mellan förskollärares värderingar och hur de agerar i praktiken kan man 

motverka att detta får en negativ påverkan på barns hälsa. Studien drar 

slutsatsen att resultatet visar hur viktigt det är att tydliggöra förskollärarens roll 

i barns fysiska aktivitet (Connelly, Champagne & Manningham, 2018). 

I en studie gjord i USA var syftet att undersöka effekterna på barns fysiska 

hälsa när man inför ett program för barns rörelseförmåga i förskolans planerade 

verksamhet. Genom användandet av detta program som metod kunde man få 

fram resultat som visar på att detta främjade barnens motoriska förmågor och 

att det är möjligt att förse barn med planerad fysisk aktivitet som gynnar dem. 

Dessa förmågor menar man är viktiga för barns engagemang för fysiska 

aktiviteter och hälsa. Men man lägger också vikt på skoladministrationens roll 

att uppmuntra förskollärare att lära sig, genomföra och upprätthålla planerade 

rörelseaktiviteter. I studien skriver man att det saknas belägg för att 

förskollärare har de färdigheter och kunskap som behövs för att utforma och 

införa rörelseaktiviteter för barn (Vidoni, Lorenz & de Paleville, 2014). 
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En vanlig fördom bland vårdnadshavare samt förskolepersonal är att barn är 

fysiskt aktiva (Brown, McIver & Rathel, 2009). Brown m.fl. (2009) påstår 

dock att det finns mycket belägg för att detta inte är helt sant utan att barn 

faktiskt inte är särskilt aktiva i förskolans verksamhet. Brown m.fl. (2009) 

lyfter därför att det finns ett behov att informera och skapa ett intresse hos 

förskollärare för fysisk aktivitet hos barn. Studiens syfte var att utveckla och 

utföra genomförbara lärarledda rörelseaktiviteter, och genom observationer 

kunde man se att planerade fysiska aktiviteter av förskollärare ökar barns 

fysiska aktivitet och kan vara ett sätt att öka barns nivå av fysisk aktivitet på 

förskolgården. Vidare kommer Brown m.fl. (2009) i sin studie fram till att 

förskollärarens entusiasm för fysisk aktivitet samt deltagande i detta är 

essentiell i arbetet med att öka barns nivå av fysisk aktivitet i förskolan. Man 

menar att om förskollärare inte anser att fysiska aktiviteter är genomförbara 

eller inte är villig att aktivt uppmuntra barn till det, så är även chansen liten att 

dessa förskollärare regelbundet kommer att utföra dessa planerade fysiska 

aktiviteter på förskollgården. 

Som tidigare nämnts lyfter Vidoni, Lorenz och de Paleville (2014) i sin 

forskning att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på barns motoriska 

utveckling. Detta stöds även av Sigmundsson och Haga (2016) som har gjort 

en studie om relationen mellan motorisk kompetens och fysisk form hos barn 

i förskoleålder. Resultatet från studien visar på en stark korrelation mellan 

barns fysiska form och deras motoriska kompetens. Sigmundsson och Haga 

(2016) menar att detta kan bero på att fysiska aktiviteter ger barn övning och 

erfarenheter vilket påverkar deras motoriska utveckling, samt ger möjlighet till 

att förbättra den fysiska formen. Sigmundsson och Haga (2016) lägger vikt på 

betydelsen av att barn får tillgång till miljöer och aktiviteter som uppmuntrar 

till en aktiv livsstil. 

2.1 Sammanfattning 

Den forskning som har presenterats i detta kapitel har gemensamt med min 

studie att fokus ligger på barns hälsa, fysisk aktivitet, planerade 

rörelseaktiviteter, motorisk utveckling och förskollärares roll i detta, vilket gör 

de artiklarna som tas upp relevanta för mitt arbete. 

Artiklarna har gemensamt att de förespråkar om fysisk aktivitet hos barn som 

något positivt, och att fysisk aktivitet gynnar barns hälsa och utveckling. 

Artiklarna av Connelly m.fl. (2018) och Brown m.fl. (2009) betonar även 

vikten av att förskollärarens roll i barns fysiska aktiviteter. En entusiastisk och 

deltagande förskollärare ökar barns nivå av fysisk aktivitet i förskolan. Det 
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forskningsresultat som dessa fyra artiklar ger är relevant för min studie 

eftersom min studies fokus också ligger på att undersöka förskollärares roll i 

fysiska aktiviteter med barn samt hur ofta de planerar in rörelseaktiviteter, men 

också eftersom min studie utgår från att fysisk aktivitet är essentiell för barns 

utveckling samt nutida och framtida hälsa, vilket den har i gemenskap med de 

artiklar som har tagits upp. 

Utifrån den forskning som har presenterats upplever jag att det saknas 

forskning om förskollärares uppfattningar om fysiska aktiviteter i förskolan, 

samt hur de ser på sin roll i detta. Som tidigare nämnt så tar Connelly 

m.fl. (2018) och Brown m.fl. (2009) upp hur viktiga förskollärare är när det 

kommer till hur mycket barn utför fysiska aktiviteter i förskolan, och jag anser 

därför att det blir relevant att forska vidare om detta, och min studie kan bidra 

med kunskap om förskollärares syn på fysisk aktivitet hos barn i 

förskoleverksamheten. 
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3 TEORI 

3.1 Teorier om motorisk utveckling och rörelse över tid 

Det har länge funnits en nyfikenhet om rörelse och människans kropp, men det 

var inte förrän på början av 1900-talet som man började forska på motorik. 

Teorier om motorisk utveckling finns det gott om, vilket dock inte är ett faktum 

när det kommer till att förklara just varför nya motoriska färdigheter skapas. 

Detta fenomen har förklarats genom psykologiska teorier som behandlar 

utveckling (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). 

Det har genom åren funnits flera olika teorier om motorisk utveckling. Från 

början, redan på medeltiden, fanns synen att barnet var färdigformat redan före 

det var fött. Denna syn går under samma kategori som predeterministiska 

teorier, och de vanligaste och äldsta predeterministiska teorierna ansåg att det 

är arvet som är av största betydelse för den motoriska utvecklingen, och att 

nervsystemets strukturer behöver vara mogna för att ett barns rörelser ska 

utvecklas. Här menade man då även att den motoriska utvecklingen är 

förutbestämd. Dessa teorier var överlägsna ända fram till runt år 1970 (Osnes 

m.fl., 2012). 

Genom forskning har teorier som framhåller miljön kommit fram. Dessa 

teorier kallas för probabilistiska teorier. Här blev miljön en betydelsefull del i 

synen på barns motoriska utveckling, och i dessa teorier anses rörelser, gener, 

nervbanor och miljö påverka varandra. Man kan alltså säga att de sociala 

förhållandena hos ett barn samt hur barnet samspelar med sin omgivning, 

påverkar dennes motoriska utveckling och rörelseinlärning (Osnes m.fl., 

2012). 

3.2 Den psykomotoriska teorin 

Fokuset i den här undersökningen är på förskollärares roll i barns fysiska 

aktiviteter samt hur dessa aktiviteter planeras, och grundsynen som 

undersökningen utgår från kommer från den psykomotoriska teorin. Denna 

teori används för att förstå, förklara och värdera de resultat som framkommer 

från undersökningen, och den blir till en hjälp i mitt arbete med att analysera 

och uttala mig om resultatet. 

Psykmotoriken grundades av E.J Kiphard som utvecklade en teori som såg 

rörelse som central i barns utveckling. Rörelse kan enligt Kiphard ses som: 
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Ett grundfenomen i det mänskliga livet – en förutsättning för en sund 

kroppsutveckling men också för den emotionella, kognitiva och sociala 

uppbyggnaden av erfarenhets- och handlingsstrategier. (Stenberg, 2007, 

s. 12) 

Eggert, som benämns som Kiphards efterföljare, menade med den 

psykomotoriska teorin att samspelet mellan rörelse, känslor, tankar och 

orientering i sociala aktiviteter tillsammans med vuxna och barn främjar barns 

utveckling. Teorin bär med sig en helhetssyn på barnet och förespråkar att 

fysisk rörelse är grunden till barnets totala utveckling (Stenberg, 2007). 

3.2.1 Fem växelverkningar 

Inom den psykomotoriska teorin talar man om fem olika växelverkningar som 

alla har en inverkan på barnets upplevelser och hur rörelser utförs. Det 

förklaras som att: 

Det finns en ömsesidig växelverkan mellan personen, personens 

varseblivning, de rörelser hon utför (motoriken) och den fysiska och 

sociala miljö som hon befinner sig i. (Osnes m.fl., 2012, s. 109) 

Sensomotorisk växelverkan 

Med sensomotorisk växelverkan menas att ett barn kan lära sig rörelser och 

motoriska färdigheter genom att imitera en annan person. Detta innebär att 

barnet som observerar kan få samma neuromuskulär aktivering i samma 

muskler som den som utför rörelsen, utan att faktiskt utföra rörelsen. Det vill 

säga att samma neuroner i hjärnan är aktiverade vid observation av en annan 

person som när barnet själv utför rörelsen. Det är därför viktigt för 

förskollärare att agera som bra förebilder för barnen, eftersom de kan vara 

påverkningsbara (Osnes m.fl., 2012). 

Psykomotorisk växelverkan 

Med psykomotorisk växelverkan menas att ett barns rörelsehandlingar kan 

påverkas av dennes psykiska tillstånd, till exempel om barnet upplever ängslan 

eller osäkerhet över en situation så kan rörelserna påverkas negativt. Detta 

gäller även åt motsatt håll, det vill säga att rörelse kan ge barn utlopp för stress 

och bli ett sätt att slappna av på (Osnes m.fl., 2012). 

Psykosocial växelverkan 

Med psykosocial växelverkan menas att alla personerna i den sociala 

omgivningen har en ömsesidig påverkan på varandra. Det kan till exempel 

innebära att beroende på om miljön är trygg eller inte så antar sig barn olika 
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aktiviteter och på olika vis dessutom. Om miljön ger barnet en känsla av 

misstro, eller om barnet upplever social press, så kan barnets självkänsla 

påverkas negativt och resultera i att den inte vill utföra en fysisk aktivitet 

(Osnes m.fl., 2012). 

Psykofysisk växelverkan 

I den psykofysiska växelverkan ligger fokuset på den fysiska miljöns påverkan 

på barnets rörelser och upplevelser. Här är det relevant att se på miljöns 

utformning och vilket material som erbjuds då detta påverkar barns rörelser. 

Det kan till exempel innebära ett medvetet tänk vid val av vilka sorts bollar 

som ska finnas tillgängliga för barnen, med fokus på exempelvis storlek eller 

hårdhet (Osnes m.fl., 2012). 

Psykofysiologisk växelverkan 

Den psykofysiologiska växelverkar handlar om att kroppens fysiologiska 

processer har en påverkan på barns rörelser. Detta kan till exempel innebära 

att en fysiologisk reaktion så som mjölksyra gör det smärtsamt att röra sig. 

Men det fungerar också på motsatt sätt, till exempel att rörelse kan minska 

muskelspänningar (Osnes m.fl., 2012). 

3.2.2 Förskollärarens roll och funktion 

Teorin värdesätter fysiska aktiviteter för barns utveckling och att dessa sker 

tillsammans med andra, till exempel förskollärare. Kiphard ansåg att rörelse är 

en mycket betydelsefull del i skolans undervisning och han värdesatte 

förskollärarens betydelse för en positiv upplevelse av den fysiska aktiviteten 

samt att aktiviteten medför ett framgångsrikt lärande. Här är förskollärarens 

egenskaper, erfarenheter och kunskaper essentiella, och Kiphard menade att 

läraren är rörelseaktivitetens viktigaste instrument. Vidare är lek, aktiviteter, 

material och observation redskap som förskolläraren kan använda till sin hjälp 

(Stenberg, 2007). 

Ett ”gott inlärningsklimat” präglas av förskollärarens förmåga till kontakt, 

kommunikation samt dennes kunskap om barnet. Förskollärarens delaktig i de 

fysiska aktiviteterna anses viktig och kan ha många funktioner, så som att agera 

som trygghetsfaktor, ge stimulans och stöd samt vara en social förebild 

(Stenberg, 2007). 

I teorin används lärarroll som ett begrepp. Lärarrollen har utifrån ett 

psykomotoriskt perspektiv en ”nära anknytning till lärarens praktiska 

handlande i en undervisningssituation” (Stenberg, 2007, s. 90). Förskollärare 
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som går in i en roll anpassar sitt förhållningssätt samt arbetssätt utifrån barnet 

och barngruppen. Det är viktigt för förskollärare att ha en god kunskap om 

motorisk utveckling och rörelse i arbetet med barns utveckling. Utan detta kan 

det bli svårare att veta vilken utvecklingsnivå barnet är på, samt veta sin roll i 

undervisningen av rörelse och även vilket förhållningssätt som skapar 

rörelseglädje och motivation men också trygghet hos barnet och i barngruppen 

(Stenberg, 2007). 

3.2.3 Sammanfattning av val av teori 

Den psykomotoriska teorin anses passande som grundsyn för den här studien 

eftersom den utgår från en holistisk syn, det vill säga en helhetssyn, på barnet 

där barnets totala utveckling är beroende av rörelse, kropp och fysisk aktivitet 

(Osnes m.fl., 2012). Vidare ser teorin ett stort värde i att fysiska aktiviteter sker 

tillsammans med förskollärare, som också anses vara det viktigaste 

instrumentet i rörelseaktiviteter med barn (Stenberg, 2007). Teorin tar även 

upp fem olika växelverkningar som alla påverkar barn och deras rörelser 

(Osnes m.fl., 2012). I den här studien kommer fokus främst ligga på den 

sensomotoriska växelverkan och psykosociala växelverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förskollärarens roll i barns rörelseaktiviteter  Olivia Fredholm 

 

19 

 

4 METOD 

4.1 Metodval 

När man genomför sin undersökning så måste man tänka på att metoden som 

väljs ska kunna samla in data som är relevant för det syfte och frågeställningar 

som man har bestämt (Christoffersen & Johannessen, 2015), och det är det 

valda syftet och frågeställningarna som lägger grunden för vilken metod som 

kan passa bäst (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar valdes den kvantitativa metoden enkät som passande metod då 

jag genom min undersökning vill skaffa mer kunskap om förskollärares 

attityder i relation till sin roll i fysiska aktiviteter med barn och hur de arbetar 

med planering av rörelseaktiviteter i förskolan. En kvantitativ metod är att 

föredra när man har som avsikt att undersöka en stor grupp och mäta ”på 

bredden” för att se på attityder inom studiens urval (Eliasson, 2011). 

Kvantitativa studier är även passande om studiens frågeställningar syftar till 

att få reda på frågor som hur vanligt, ofta, eller många (Trost & Hultåker, 

2007). Alla deltagare får likadana frågor och enkät som metod gör det även 

lättare att jämföra svaren med varandra (Eliasson, 2011) samt att se samband 

(Bjereld m.fl., 2009). 

Enkäten innehåller främst slutna frågor men har även några öppna frågor vilket 

innebär att respondenterna kan svara med sina egna ord (Bjereld m.fl., 2009). 

Detta val gjordes för att få mer uttömmande svar på frågor som kan bidra till 

mer kunskap till studiens frågeställningar. Kvalitativa inslag som detta kan 

erbjuda mer frihet och ge respondenterna möjlighet att ge mer detaljerade svar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

4.2 Urval 

När urvalet för den här studien gjordes var tanken att avgränsa, och därför 

riktade sig undersökningen till förskollärare som har en förskollärarexamen. 

Vidare gjordes detta urval eftersom det främsta ansvaret för strävandemålen i 

förskolans läroplan ligger hos förskollärare (Skolverket, 2016), och det blev 

därför relevant att undersöka urvalsgruppen förskollärare med 

förskollärarexamen. Urvalet ska enligt Trost och Hultåker (2007) bli som en 

miniatyr av populationen. Till en början skickades studiens enkät ut via mejl 

till förskollärare i Karlstads kommun. Det visade sig dock vara svårt att få in 

enkäter från endast detta urval och därför bestämde jag mig för att även skicka 
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ut enkäten till förskollärare via en grupp på webbsidan Facebook. Detta val 

gjordes med vetskapen att det kan komma att påverka studiens validitet. 

Sammanlagt 113 stycken personer deltog i studien. 

4.3 Genomförande 

I arbetet med enkäten var det först och främst viktigt att ha ett preciserat och 

välformulerat syfte och frågeställningar, där det är tydligt vilka och vad som 

ska undersökas (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta är av relevans då 

undersökningens syfte och frågeställningar har en påverkan i övervägandet av 

bland annat metodval, datainsamling, dataanalys och tolkning (Christoffersen 

& Johannessen, 2015), och påverkar vilka frågor som ställs i enkäten. Frågor 

som inte riktar sig till syftet och frågeställningarna är onödiga och bör inte 

ställas, och genom att specificera dessa frågor undviks risken att 

undersökningen saknar fokus eller att det som undersöks blir irrelevant för 

studien (Bryman, 2011). Enkäten utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och kontrollerades av handledare vid Karlstad Universitet 

innan den gjordes aktiv. 

En pilotenkät genomfördes innan enkäten skickades ut till urvalsgruppen. En 

studiekamrat fick besvara enkäten och därefter ge kommentarer. Det är enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) att föredra att enkäten skickas ut till en 

eller flera personer som passar in i studiens urval, alternativt studiekamrater, 

innan enkäten skickas till respondenterna. Detta för att säkerhetsställa att 

enkäten fungerar och att frågorna är passande (Bryman, 2011). Svaren från 

pilotenkäten raderades därefter och är inte blandade med den riktiga enkäten. 

När enkäten var färdig så skickades den ut till studiens urvalsgrupp, det vill 

säga förskollärare. Dessa förskollärare nåddes dels via mejl, dels via en 

Facebookgrupp på Internet. I de fall där förskollärare nåddes via mejl så 

kontaktades först förskolechefen som fick skriftlig information om 

undersökningen samt förfrågan om samtycke. Vid samtycke från 

förskolechefen så kontaktades förskollärare vid berörda förskolor via mejl och 

de fick i mejlet ett informationsbrev som innehöll information om studien samt 

förfrågan om att delta. Förskollärare som tog del av studien genom 

Facebookgruppen fick ta del av informationsbrevet i mitt inlägg. I mejlet 

respektive Facebookinlägget lade jag en länk till webbenkäten. Innan 

webbenkäten startade var samtliga respondenter tvungna att ge sitt samtycke 

till att delta. Vid nekande av samtycke så kunde respondenten ej gå vidare med 

enkäten. 
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4.3.1 Datainsamlingsinstrument 

Enkäten gjordes i form av en webbenkät och skapades i det webbaserade 

enkätverktyget ”Survey and Report”. Webbenkät kan vara att föredra då man 

genom den kan samla in data på ett effektivt sätt samt att man inte behöver 

lägga in svar manuellt i ett statistiskt analysprogram (Trost & Hultåker, 2007). 

Webbenkäten startade med en förfrågan om samtycke till att delta. Om 

respondenten gav sitt samtycke fick denne därefter information om studien och 

enkätundersökningen innan undersökningen började. 

Enkäten bestod av 18 frågor. Slutna frågor användes främst eftersom dessa gör 

det enklare att bearbeta data och jämföra svaren (Bryman, 2011). Det går även 

ofta snabbare att genomföra enkäten för respondenterna. Med slutna frågor kan 

det dock vara svårt att alla olika respondenters svar kan få plats inom de valda 

svarsalternativen (Bryman, 2011). Några frågor i enkäten hade öppna 

svarsalternativ för att ge respondenter möjlighet till att ge mer detaljerade svar. 

Antal frågor med öppna svarsalternativ var dock begränsat, eftersom de i 

efterhand kan vara tidskrävande och bestå av svårförstådda svar (Trost & 

Hultåker, 2007). Många av frågorna med öppna svarsalternativ bestod av 

svarsalternativet ”Annat” där respondenten fick skriva sitt eget svar. Denna 

funktion användes främst för att undvika svarsalternativet ”Vet ej”, som Trost 

och Hultåker (2007) skriver kan bli en enkel utväg för respondenter för att 

slippa ta ställning till frågan. Att använda frågor med svarsalternativ 

underlättar vidare bearbetningen av data (Christoffersen & Johannessen, 

2015). 

Enkätfrågorna utarbetades på ett noggrant och medvetet sätt. Det finns en risk 

för missförstånd när man gör enkäter (Eliasson, 2011) och mycket fokus lades 

därför på att frågorna formulerades på ett tydligt sätt för att undvika 

feltolkningar. Frågorna bör vara formulerade på ett sådant sätt att de är enkla 

för deltagare att förstå och svara på, annars finns det risk för att respondenter 

tolkar ord på olika sätt, och det kan uppstå konsekvenser för validiteten om 

begrepp är svårtolkade för respondenterna (Bryman, 2011). Trost och Hultåker 

(2007) benämner även vikten av att se till att enkätfrågorna inte söker mer än 

ett svar i samma fråga då även detta kan ställa till problem för respondenten 

när denne ska svara. 

Vidare användes i enkäten ett tydligt och begripligt språk och ordval för att 

undvika förvirring och missuppfattningar (Trost & Hultåker, 2007). Även ord 

som är generella kan göra det svårtolkat för respondenter och riskerar att svaren 

från samtliga respondenter inte blir jämförbara (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Frågorna formulerades i korta meningar då det enligt Trost och Hultåker 
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(2007) dels kan vara en belastning på respondenterna att behöva läsa långa 

frågeformuleringar, dels svårt att komma ihåg hela frågan. I konstruktionen av 

frågorna undveks även värdeladdade ord då dessa kan ha en påverkan på hur 

respondenter svarar på frågorna (Trost & Hultåker, 2007). 

Enkäten innehöll bakgrundsfrågor där respondenter bland annat fick svara på 

om de har en förskollärarexamen eller inte. Genom att ha med bakgrundsfrågor 

så menar Johansson och Svedner (2010) att man kan analysera samband mellan 

dessa och det område som undersöks. Vidare ställdes i enkäten frågor som var 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar, och som handlade om 

förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet i förskolan och hur de arbetar 

med det. 

4.3.2 Databearbetning 

Databearbetningen skedde i samma program som den webbaserade enkäten 

skapades i, det vill säga ”Survey and Report”. När enkätundersökningen 

stängdes ner sammanställdes alla slutna frågor och presenterades i form av 

diagram. I diagrammen visas frågan, procent, antal personer och 

svarsalternativ för att göra det enkelt och tydligt att se resultatet. Till varje 

diagram finns även en tillhörande text som beskriver diagrammen och 

resultatet mer utförligt. All data fördes även över till programmet Excel för att 

bearbetas och analyseras. Här analyserades frågor och data utifrån studiens 

syfte och frågeställningar som sedan presenteras i resultatkapitlet. Frågor som 

visade sig ej vara relevanta för studien valdes bort. I analysarbetet ingick även 

att se på samband mellan frågor samt i förhållande till de bakgrundsfrågor som 

ställdes i enkäten. Vidare analyserades de öppna frågorna och de presenteras 

sedan i form av löpande text.  

4.4 Etiska överväganden 

Det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till i en undersökning för att 

skapa en god forskningsetik, och Vetenskapsrådet (2017) skriver att 

forskningens kvalitet är starkt påverkad av de etiska överväganden som görs i 

undersökningen. Den här studien har utgått från och tagit hänsyn till 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

informationskravet. 

För att uppnå informationskravet behöver man ge deltagarna den information 

som behövs om undersökningen för att denne ska kunna ge sitt samtycke till 

att delta (Löfdahl, 2013). I informationsbrevet som skickades till förskollärare 
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informerades de om studiens övergripande syfte, information om 

undersökningen och dessutom om att deltagande var helt frivilligt. När 

deltagarna har tagit del av informationen som givits ut så behöver man därefter 

få personernas frivilliga samtycke. Det är när deltagarna har givit sitt samtycke 

att vara med och delta i undersökningen som man har uppfyllt samtyckeskravet 

(Löfdahl, 2013). Samtyckeskravet innebär även att deltagare får avbryta sitt 

deltagande i undersökningen när som helst, utan att behöva ge en anledning 

(Löfdahl, 2013). Detta fick deltagarna information om i informationsbrevet, 

där det stod att deltagaren får avbryta sitt deltagande samt återkalla sitt 

samtycke när som helst utan negativa följder. Förskolechefer fick information 

och förfrågan om samtycke till studien innan förskollärare kontaktades. 

I informationsbrevet förklarades nyttjandekravet och deltagare informerades 

om att alla insamlade uppgifter och data endast användes för studien samt att 

det förstörs när uppsatsarbetet är godkänt. Detta behöver man utgå från för att 

uppfylla nyttjandekravet (Löfdahl, 2013). 

Konfidentialitetskravet syftar till att deltagare ska ha konfidentialitet vilket 

innebär avidentifiering av personer. Detta kan förslagsvis göras genom att man 

använder andra namn på respondenter (Löfdahl, 2013). Det innebär att 

personuppgifter skyddas och inte sprids till obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2017). I informationsbrevet informerades alla deltagare om 

konfidentialitetskravet och fick information om att undersökningen var 

anonym, att insamlade uppgifter ej kan nås av obehöriga och att varken 

personer eller förskola kommer att vara identifierbara i studien. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Med validitet syftas att försäkra att undersökningen mäter det som är avsett att 

den ska mäta. Det kan kallas för studiens giltighet. Det är bland annat viktigt 

att fastställa sin frågeställning samt se till att de begrepp som används i 

undersökningen stämmer överens med det studien syftar till, samt att 

respondenter inte tolkar ord på olika sätt (Eliasson, 2011). I arbetet med 

enkätens uppbyggnad formulerades frågor och ord på ett noggrant och tydligt 

sätt för att undvika misstolkningar samt för att alla skulle tolka frågan på 

samma sätt. Detta kan enligt Trost och Hultåker (2007) höja studiens grad av 

reliabilitet.  

Vid val av enkätundersökningar behövs, enligt Johansson och Svedner (2010) 

ett omfattande dataunderlag samlas in för att kunna utgöra den dataanalys som 

enkäter är till för. I och med låg svarsfrekvens i undersökningen från 
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respondenter som kontaktades via mejl så blev lösningen att kontakta 

förskollärare genom en Facebookgrupp på Internet. Detta gav en betydligt 

högre svarsfrekvens och kan på så sätt leda till ett mer rättvist resultat för 

studien (Eliasson, 2011). I och med detta beslut kan dock studiens reliabilitet 

påverkas negativt. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och huruvida 

studien kan ge samma resultat om den upprepas (Eliasson, 2011). Eftersom 

studiens resultat består av svar från respondenter från både en specifik plats 

(Karlstad Kommun) och från hela Sverige så kan det innebära att 

undersökningens sannolikhet att ge samma resultat vid upprepning bli mindre 

och alltså ge en lägre nivå av tillförlitlighet. Studien är dock endast riktad till 

förskollärare med förskollärarexamen vilket är vad studiens syfte strävar efter, 

och därför anses studiens validitet vara relativt hög (Trost & Hultåker, 2007). 

Att lägga upp webbenkäten på en internetsida som Facebook kan påverka 

undersökningens validitet negativt om personer som ej passar urvalet och som 

alltså inte är förskollärare svarar på enkäten (Bryman, 2011). För att undvika 

detta fanns det tydliga instruktioner i informationsbrevet samt webbenkäten 

om att undersökningen endast riktar sig till förskollärare med 

förskollärarexamen, och en av enkätfrågorna frågar om respondenten är 

förskollärare med förskollärarexamen eller inte. Dessa åtgärder gjordes med 

förhoppning om att stärka studiens validitet.  

Utifrån de åtgärder som gjorts, vilket presenterats i texten ovan, drar jag 

slutsatsen att studien har en ganska hög grad av reliabilitet och validitet. Den 

mäter vad som avses mätas och enkäten har konstruerats för att undvika 

feltolkningar, och dessutom har alla respondenter fått svara på samma enkät 

med samma villkor, vilket är positivt för studiens reliabilitet. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat från enkätundersökningen. Sammanlagt 

deltog 113 respondenter. De frågor som redovisas är relevanta för studiens 

frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. 

5.1 Bakgrundsfrågor 

I enkäten ställdes ett antal bakgrundsfrågor. Frågan om ”Kön” besvarades av 

113 respondenter varav 110 svarade kvinna, 2 man och 1 annat. En annan 

bakgrundsfråga behandlade ”Hur länge har du arbetat som förskollärare?” som 

besvarades av 113 respondenter. 43 har arbetat 0-10 år, 32 har arbetat 10-20 

år, 17 har arbetat 20-30 år, 17 har arbetat 30-40 år, och 4 har arbetat 40+ år. 

Vidare ställdes bakgrundsfrågan: ”Vilken åldersgrupp är det på din 

avdelning?” som besvarades av 113 respondenter. 29 svarade blandade åldrar, 

36 svarade yngre och 48 svarade äldre. Nästa fråga var ”Hur stor är 

barngruppen på din avdelning?” och här svarade 113 respondenter. 9 har en 

barngrupp på 0-10 barn, 23 har en barngrupp på 10-15 barn, 45 har en 

barngrupp på 15-20 barn, 27 har en barngrupp på 20-25 barn, och 9 har en 

barngrupp på 25+ barn. 

På bakgrundsfrågan: ”På en skala 1-5 hur stort är ditt intresse för fysisk 

aktivitet i allmänhet?” svarade 23 av sammanlagt 110 respondenter 5 på skalan 

1 till 5. 1 stod för inget intresse alls och 5 stod för mycket stort intresse. 38 

respondenter svarade 4, 35 respondenter svarade 3 och 14 respondenter 

svarade 2 på skalan 1 till 5. Ingen respondent anser sig själv ha inget intresse 

alls för fysisk aktivitet i allmänhet. Resultatet visar alltså på att över hälften av 

respondenterna anser sig ha ett intresse för fysisk aktivitet i allmänhet.  

Vidare svarade 34 av sammanlagt 113 respondenter att det har ett mycket stort 

intresse för fysisk aktivitet i förskoleverksamheten. 60 respondenter svarade 4 

på skalan 1 till 5, det vill säga att de har ett intresse för fysisk aktivitet i 

förskolans verksamhet. I skalan stod 1 för inget intresse alls och 5 stod för 

mycket stort intresse. Ingen respondent angav sig ha inget intresse alls av 

fysisk aktivitet i förskoleverksamheten. 2 respondenter svarade 2 på skalan 1 

till 5 och 17 respondenter svarade 3. Resultatet visar här på att majoriteten av 

respondenterna har ett intresse för fysisk aktivitet i förskoleverksamheten. 47 

respondenter har svarat samma nummer på skalan för hur stort deras intresse 

är för fysisk aktivitet i allmänhet respektive förskolans verksamhet. Resultatet 
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pekar här på ett samband mellan att som förskollärare ha ett intresse för fysisk 

aktivitet i allmänhet och att ha ett intresse för fysisk aktivitet i 

förskoleverksamheten. 

5.2 Förskollärares attityder till samt planering av 

planerade rörelseaktiviteter 

Här presenteras resultat som berör respondenternas syn på fysisk aktivitet och 

planerade rörelseaktiviteter, samt i vilken utsträckning de anser att deras 

arbetslag schemalägger fysiska aktiviteter i sin veckoplanering. 

Resultatet visar (se figur 1) att 60 av sammanlagt 112 respondenter har svarat 

5 på skalan 1 till 5 om hur viktigt respondenten anser att det är att genomföra 

planerade rörelseaktiviteter. 1 stod för inte alls viktigt och 5 stod för mycket 

viktigt. Totalt 53,6% (60 respondenter) av alla respondenter tycker alltså att det 

är mycket viktigt att genomföra planerade rörelseaktiviteter. En respondent 

anser att planerade rörelseaktiviteter är inte alls viktigt. Vidare har 39 

respondenter svarat 4 på skalan 1 till 5 och anser att det är viktigt med 

planerade rörelseaktiviteter. Resultatet visar alltså på att det är viktigt eller 

mycket viktigt att man som förskollärare genomför planerade rörelseaktiviteter. 

 

 

Figur 1: På en skala 1 till 5 hur viktigt tycker du det är att som förskollärare genomföra 

planerade rörelseaktiviteter?    

I figur 2 kan man se att majoriteten av respondenterna (56 av sammanlagt 113 

respondenter) schemalägger fysiska aktiviteter i veckoplaneringen 1-2 gånger 

per vecka. 7 respondenter schemalägger aldrig fysiska aktiviteter i 

veckoplaneringen, 17 respondenter 1 eller färre gånger per vecka. 33 

respondenter schemalägger fysiska aktiviteter 3+ gånger per vecka. 
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Figur 2: Hur ofta schemalägger ditt arbetslag fysiska aktiviteter i veckoplaneringen?    

Resultatet visar (se figur 3) att majoriteten av respondenterna (71 av 

sammanlagt 113 stycken) svarade blandat angående huruvida de 

rörelseaktiviteter som initieras av arbetslaget är planerade eller spontana. 21 

respondenter anser att deras arbetslag främst utför planerade rörelseaktiviteter 

och 19 respondenter anser att deras arbetslag främst utför spontana 

rörelseaktiviteter. Genom den öppna frågan som fanns i anslutning till denna 

har respondenter bland annat skrivit: ”Målet är att de ska röra sig fysiskt flera 

gånger per dag genom lek eller aktivitet. Planerar vissa aktiviteter andra blir 

spontana” och ”Vi har oftast spontana rörelseaktiviteter såsom dans eller lekar 

likt följa John”. Detta resultat visar på att de rörelseaktiviteter som initieras av 

förskollärare inte endast är planerade utan kan också vara spontana. 

 

 

Figur 3: Brukar de rörelseaktiviteter som ni i arbetslaget initierar vara planerade eller 

spontana?    
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Vidare så svarade 66 av sammanlagt 113 respondenter ja på att barnen får 

tillräckligt med fysisk aktivitet genom övrig tid på förskolan. 8 respondenter 

svarade nej och 39 respondenter svarade till viss del. I den öppna frågan som 

tillhörde den här enkätfrågan svarade en respondent som svarat ja: ”Vi inriktar 

oss mycket på utevistelse och rörelse. När jag arbetade med de äldre barnen 

hade jag 4 dagar i veckan gått 10 000 steg på 4 timmar. Jag tycker däremot inte 

detsamma om tidigare arbetsplatser och har insett vad lite fysisk aktivitet och 

utevistelse de har fått”. Vidare tar andra respondenter främst upp utevistelsen 

som den främsta faktorn till att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet i 

förskolan. Respondenter som svarat nej tar upp tidsbrist och oengagerade 

förskollärare som faktorer till att barn inte får tillräckligt med fysisk aktivitet i 

den övriga tiden på förskolan. Respondenter som svarat till viss del påstår att 

vinterårstiden och utformning av inomhusmiljön är bakomliggande faktorer till 

detta. 

 

 

Figur 4: Tycker du att barnen får tillräckligt med fysisk aktivitet genom övrig tid på 

förskolan? (Till exempel genom utevistelse eller fri lek) 

I vilken utsträckning förskollärare schemalägger fysiska aktiviteter i 

förskoleverksamheten beror enligt resultatet bland annat på förskollärares 

attityder till fysisk aktivitet. Resultatet visar på ett samband där respondenter 

som anser sig stämma in med påståendet ”Jag känner mig kompetent att arbeta 

med planerade fysiska aktiviteter för barn” också tenderar att schemalägga 

fysisk aktivitet fler gånger per vecka.  

I figur 5 kan vi se resultatet av de 112 respondenter som gav sin bedömning av 

påståendet: ”Jag känner mig kompetent att arbeta med planerade fysiska 

aktiviteter för barn”, där 1 på skalan stod för stämmer inte alls och 5 stod för 

stämmer mycket väl. 41 respondenter svarade 5 och 45 respondenter svarade 4 
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på skalan. En respondent svarade 1, 2 respondenter svarade 2 och 23 

respondenter svarade 3 på skalan. 

Av de 26 respondenter som svarade mellan 1 till 3 på skalan i figur 5, så 

svarade 21 respondenter att de schemalägger fysiska aktiviteter aldrig, 1 eller 

färre gånger per vecka, eller 1-2 gånger per vecka i sin veckoplanering (se 

figur 2). Det kan alltså finnas ett samband mellan förskollärare som inte anser 

sig själv tillräckligt kompetenta och hur ofta de schemalägger fysisk aktivitet. 

Vidare ansåg hälften (13 respondenter) av de 26 respondenterna att barn får 

tillräckligt med fysisk aktivitet genom övrig tid i förskolan. 

 

 

Figur 5: På en skala 1-5 bedöm hur detta påstående stämmer in på dig: ”Jag känner 

mig kompetent att arbeta med planerade fysiska aktiviteter för barn”. 

Resultatet i figur 5 visar på att majoriteten av förskollärare anser sig själva 

kompetenta att arbeta med planerade fysiska aktiviteter för barn i 

förskoleverksamheten. 

5.3 Förskollärares attityder till sin egen roll i barns 

fysiska aktiviteter 

Här presenteras resultat som berör respondenternas delaktighet som 

förskollärare i rörelseaktiviteter med barn samt deras attityder kring detta. 

Resultatet visar (se figur 6) att 91 av 113 respondenter anser att det är mycket 

viktigt att delta i planerade rörelseaktiviteter som förskollärare. 18 

respondenter svarar att det är ganska viktigt och 4 respondenter anser att det är 

ganska oviktigt eller mycket oviktigt. Till denna enkätfråga fanns en tillhörande 

öppen fråga där respondenterna ombads att svara varför de ansåg detta. Bland 

de respondenter som svarat mycket viktigt på frågan skrevs: ”Att visa sitt eget 
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intresse med det man gör. Glädje smittar av sig på barn”, ”Vi är förebilder för 

barnen!”, ”Barnen gör som du gör”, ”Vi följer läroplanens riktlinjer och 

styrdokument”, ”Bjuda in. Visa rörelser. Engagera. Inspirera” och ”Skapar mer 

gemenskap”. 

 

Figur 6: Anser du att det är viktigt som förskollärare att vara med och delta i de 

planerade rörelseaktiviteterna? 

Av de 91 respondenter som ansåg att det är mycket viktigt att delta i planerade 

rörelseaktiviteter (se figur 6) har 60 respondenter svarat att de i planerade 

rörelseaktiviteter deltar mycket aktivt (se figur 7). I denna skala stod 1 för 

deltar inte alls och 5 stod för deltar mycket aktivt.  

 

 

Figur 7: På en skala 1-5 hur aktivt deltar du i de planerade rörelseaktiviteterna? 

I figur 8 visas i vilken utsträckning förskollärare deltar i fysiska 

rörelseaktiviteter som initieras av barn. Fler än hälften av respondenterna (66 

av 113 respondenter) svarade ja, det vill säga att de brukar vara delaktiga i de 

fysiska rörelseaktiviteter som initieras av barnen. 47 respondenter deltar till 

viss del. Ingen respondent valde svarsalternativet nej. Till denna enkätfråga 
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fanns möjlighet till att svara med egna ord genom en öppen fråga. 

Respondenter som svarade till viss del uppgav bland annat tiden och övriga 

arbetsuppgifter som påverkande faktorer till deras nivå av deltagande. 

 

 

Figur 8: Brukar du delta i barns fysiska rörelseaktiviteter som initieras av barnen? 

Resultatet i figur 8 visar på att alla förskollärare i någon utsträckning deltar i 

fysiska rörelseaktiviteter som initieras av barn. 

5.4 Sammanfattning 

Resultatet visar på att förskollärare anser att det är mycket viktigt att 

genomföra planerade rörelseaktiviteter i förskoleverksamheten. Samtidigt 

schemalägger nästan hälften av respondenterna fysiska aktiviteter en till två 

gånger per vecka. Detta kan bero på att över hälften av respondenterna initierar 

blandade rörelseaktiviteter, det vill säga både planerade och spontana. Det 

innebär att lärarledda rörelseaktiviteter inte endast är schemalagda utan 

möjligheter till fysisk aktivitet för barn förekommer i spontana former såväl 

som planerade rörelseaktiviteter. Vidare anser över hälften av respondenterna 

att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet genom bland annat utevistelse och 

fri lek. 

Resultatet visar också att större delen av undersökningens respondenter tycker 

att de har den kompetens som krävs för att arbeta med planerade 

rörelseaktiviteter i förskolan. De förskollärare som anser sig själva kompetenta 

inom området schemalägger även i större utsträckning fysiska aktiviteter, 

medan många av de förskollärare som inte anser sig själva ha den kompetens 

som behövs för att arbeta med planerade fysiska aktiviteter i förskolan planerar 

in färre rörelseaktiviteter i veckoplaneringen och tycker även att barn får 

tillräckligt med fysisk aktivitet på övrig tid i förskolan. 



Förskollärarens roll i barns rörelseaktiviteter  Olivia Fredholm 

 

32 

 

Majoriteten av förskollärare tycker att det är av stor vikt att delta i de planerade 

rörelseaktiviteterna som görs med barnen och studien visar på att förskollärare 

tenderar att delta i planerade såväl som barninitierade rörelseaktiviteter. 

Bakomliggande orsaker till en lägre nivå av delaktighet är andra 

arbetsuppgifter som måste göras samt tidsbrist. 
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6 DISKUSSION 

I det sista kapitlet diskuteras studiens utfall i relation till genomförande och 

metodval. Sist ges även förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

Den här studiens syfte har varit att undersöka förskollärares attityder till sin 

roll i rörelseaktiviteter med barn, samt att se hur förskollärare arbetar med 

planeringen av fysiska aktiviteter i förskolan.  

Studien visar på att förskollärare anser att det är viktigt att ha planerade 

rörelseaktiviteter i förskoleverksamheten. Rörelseaktiviteter planeras vanligen 

in en till två gånger i veckoplaneringen, men resultatet visar även på att fysisk 

aktivitet för barn förekommer i spontana former, så som dans och diverse lekar. 

Detta resultat är i enlighet med den psykomotoriska teorin som ser rörelsen 

som en väsentlig del i barnens utveckling, och att den ska med fördel utföras 

tillsammans med andra vuxna och barn i sociala aktiviteter för att främja 

utvecklingen av hela barnet (Stenberg, 2007). Även Connelly m.fl. (2018) tar 

utifrån sin studie upp att rörelseaktiviteter blir effektivast när de är ledda av 

förskollärare, samt att barn blir mer aktiva när förskollärare deltar. Att planera 

rörelseaktiviteter blir alltså en viktig uppgift för förskollärare, och frågan är 

om en till två gånger i veckan är tillräckligt för att främja barns utveckling på 

bästa sätt? 

Resultatet från den här studien visar även att det finns en inställning hos 

förskollärare att barn får tillräckligt med möjligheter till fysisk aktivitet och 

motorisk utveckling genom övrig tid på förskolan, så som fri lek och 

utevistelse. Detta är en fördom som även Brown m.fl. (2009) tar upp i sin 

studie, de menar däremot att det finns mycket belägg för att detta inte stämmer, 

utan barn är inte särskilt aktiva i förskolan. Vidare kan man se att stillasittande 

aktiviteter blir ett allt större problem hos barn i dagens samhälle, där en faktor 

är ökad mediekonsumtion som till exempel användandet av Ipad (Faskunger, 

2008). Stillasittande aktiviteter i förskoleverksamheten tenderar även att tränga 

undan fysiska aktiviteter (Nöjd, 2011). Finns det då utrymme för barn att få sin 

dagliga dos av fysisk aktivitet genom den övriga tiden de spenderar i 

förskoleverksamheten? Ges barn friheten till att röra sig obegränsat under den 

fria leken och rör sig verkligen alla barn under utevistelsen? En förskollärare 

som i undersökningen uttryckte att barn inte får tillräckligt med fysisk aktivitet 

genom övrig tid i förskolan lyfte att det finns barn som är passiva och står 
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bredvid en vuxen hela utevistelsen. Vidare uttrycker sig förskollärare i studiens 

resultat att barns tillgång till fysisk aktivitet genom övrig tid på förskolan kan 

påverkas av vilken säsong på året det är. Vissa menar att vintern innebär 

mindre utevistelse och att vinterkläder kan göra det svårare att röra sig för en 

del barn. Även inomhusmiljöns utformning tas upp som en bakomliggande 

faktor till att barn inte får tillräckligt med rörelse genom övrig tid i förskolan. 

Resultatet från studien visar alltså även att det finns faktorer som påverkar 

huruvida barn når upp till den dagliga dos av fysisk aktivitet som 

rekommenderas, vilket enligt Faskunger (2008) är minst en timme av varierad 

fysisk aktivitet. Att barn har möjlighet till daglig fysisk aktivitet är enligt den 

psykomotoriska teorin väsentlig eftersom rörelse är grundstenen i barnets 

totala utveckling. Barns tillgång till rörelse påverkar allt ifrån barnets 

kognitiva, sociala och emotionella utveckling till deras kroppsutveckling 

(Stenberg, 2007). Vidare skriver förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att alla 

barn ska få möjlighet till att utveckla sin motorik samt få en förståelse för att 

kunna ta hand om sin hälsa. Detta kan enligt studiens resultat uppfyllas, men 

det hänger som några förskollärare uttrycker i studiens resultat på att 

förskolläraren är engagerad i fysisk aktivitet och kan skapa möjligheter och 

utmaningar under utevistelsen eller den fria leken som är anpassade för varje 

barn. Detta är i enlighet med Berg och Ekblom (2016) som lyfter vikten av att 

barn från 0 till 5 år får tillgång till fysisk aktivitet som är motoriskt utmanade, 

roligt, och som passar just dem. I resultatet av studien lyfts också tidsbrist som 

en faktor som kan påverka tillgången till fysisk aktivitet för barn negativt. 

Detta kan kopplas till Langlo Jagtøien m.fl. (2002) som betonar att förskolan 

behöver ge både tid och utrymme för fysisk aktivitet för barn, och Faskunger 

(2008) lyfter att tillgänglighet är nyckeln till fysisk aktivitet.  

Förskollärares kompetens och intresse för fysisk aktivitet påverkar deras 

attityd till området samt till vilken utsträckning de schemalägger 

rörelseaktiviteter i förskoleverksamheten. Förskollärare som anser sig 

kompetenta att arbeta med planerade fysiska aktiviteter schemalägger även i 

större utsträckning rörelseaktiviteter i sin veckoplanering. För förskollärare 

som inte anser sig tillräckligt kompetenta gäller motsatt sak och resultatet av 

studien visar att de schemalägger fysiska aktiviteter till lägre grad. Dessutom 

anser en hel del av dessa förskollärare att barn får den fysiska aktivitet de 

behöver genom den övriga tiden i förskolan. Den psykomotoriska teorin menar 

att det är av stor vikt att förskolläraren har den kompetens som behövs om 

rörelse och motorisk utveckling för att främja barnets utveckling på bästa sätt. 

Genom kunskap får man en förståelse för hur man kan vara en trygghet för 

barnet samtidigt som man kan skapa motivation och rörelseglädje. Dessutom 
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är det viktigt för att man som förskollärare ska kunna se vart i utvecklingen 

barnet är och vad för roll man ska ta i undervisningen (Stenberg, 2007). Utifrån 

teorin blir förskollärarens kompetens kring fysisk aktivitet alltså mycket 

betydelsefull. Resultatet av studien visar att majoriteten av förskollärare anser 

sig ha den kompetens som behövs för att arbeta med planerade fysiska 

aktiviteter med barn. 

Eftersom resultatet visar på att förskollärare som upplever att de inte har 

tillräckligt med kompetens schemalägger fysiska aktiviteter till lägre grad, så 

tror jag att det är viktigt att fundera på varför vissa förskollärare inte upplever 

att de har den kompetens som behövs. Både Connelly m.fl. (2018) och Vidoni 

m.fl. (2014) lägger utifrån sina studier vikt på kommunikationen mellan 

förskollärare och föreståndare eller skoladministrationen för att tydliggöra 

förskollärares roll i barns fysiska aktiviteter, men också för att uppmuntra 

förskollärare att lära sig och genomföra planerade rörelseaktiviteter. Utifrån 

detta tror jag att föreståndare så som förskolechefen kan ha en viktig roll i att 

göra så att förskollärare känner sig kompetenta med att planera och genomföra 

planerade rörelseaktiviteter med barn. Kanske kan detta vidare leda till att fler 

förskollärare schemalägger fler fysiska aktiviteter i förskoleverksamheten? 

Vidare visar resultatet från studien på ett samband mellan förskollärarens nivå 

av intresse för fysisk aktivitet i allmänhet och nivån av intresse för fysisk 

aktivitet i förskoleverksamheten. Detta gäller både de förskollärarna som har 

ett intresse för fysisk aktivitet och de förskollärare som inte anser sig ha ett 

intresse för fysisk aktivitet. Det har däremot ingen märkbar inverkan på 

förskollärares uppfattning om hur viktigt det är att genomföra planerade 

rörelseaktiviteter i förskolan. 

Resultatet av studien tyder på en genomgående positiv attityd bland 

förskollärare till sin roll i fysiska aktiviteter med barn. Majoriteten av 

förskollärare ser på sitt deltagande i planerade såväl som barninitierade 

rörelseaktiviteter som mycket viktig. Detta är i enlighet med den 

psykomotoriska teorin som ser på förskolläraren som det viktigaste 

instrumentet i rörelseaktiviteter med barn. Som delaktig förskollärare kan man 

främja ett framgångsrikt lärande och finnas till som stöd, en trygg punkt men 

också en förebild (Stenberg, 2007). Från resultatet framkom även några 

kommentarer från förskollärare, där man bland annat lyfter att förskollärarens 

delaktighet är viktig eftersom barn efterliknar vuxna och glädje smittar av sig 

på barn. Vidare kan man som deltagande förskollärare visa barn vissa rörelser, 

engagera och skapa gemenskap. Med den psykomotoriska teorin kan detta 

förklaras genom begreppet sensomotorisk växelverkan. Sensomotorisk 
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växelverkan är en av fem växelverkningar som alla har en ömsesidig inverkan 

på ett barns upplevelser och rörelser. Med sensomotorisk växelverkan menas 

att barn kan utveckla sin motorik och lära sig rörelser genom att observera och 

imitera andra barn eller vuxna (Osnes m.fl., 2012). Detta lägger vikt på 

förskollärare att vara bra förebilder genom att vara delaktiga i rörelseaktiviteter 

och exempelvis visa hur vissa rörelser utförs. 

Resultatet visar vidare att samtliga förskollärare i någon utsträckning deltar i 

rörelseaktiviteter som barn initierar. Detta kan enligt den psykomotoriska 

teorin ha en positiv inverkan på barns rörelser eftersom barn påverkas av vad 

teorin kallar den psykosociala växelverkan, som innebär att barn och deras 

rörelser påverkas av den sociala omgivningen. Social press kan till exempel 

leda till att ett barn avstår från en aktivitet (Osnes m.fl., 2012). Här kan därför 

en delaktig förskollärare vara av stort värde då hen kan skapa en trygg och 

positiv miljö där barn vågar utföra fysiska aktiviteter. 

6.2 Slutsats 

Resultatet från den här studien visar på att förskollärare tycker att det är viktigt 

att ha planerade fysiska aktiviteter i förskolan. Ändå visar resultatet att många 

förskollärare inte har mer än en till två inplanerade rörelseaktiviteter i veckan, 

och frågan är om detta ger barn den rekommenderade dagliga dosen av rörelse 

som de behöver, det vill säga minst en timme av varierad fysisk aktivitet 

(Faskunger, 2008). En hel del förskollärare anser däremot att barn får 

tillräckligt med fysisk aktivitet genom övrig tid i förskolan, vilket kan vara en 

slutsats till varför inte fler rörelseaktiviteter planeras in i veckan. Även 

förskollärares kompetensnivå samt intresse för fysisk aktivitet lyfts som 

bakomliggande faktorer till i vilken utsträckning fysiska aktiviteter 

schemaläggs i verksamheten. Den psykomotoriska teorin tar upp att fysisk 

aktivitet och rörelse är väsentliga för barnets totala utveckling och menar att 

om barn inte får tillräckligt med rörelse så kan inte bara barnets 

kroppsutveckling påverkas negativt utan även barnets emotionella, kognitiva 

och sociala utveckling (Stenberg, 2007). Det är alltså väsentligt att barn får den 

dagliga rörelse de behöver. 

Skolverket (2016) tar upp att lärande bör ske i samspel mellan barn och vuxna, 

och att förskollärare här ska visa engagemang samt stötta barn i deras lärande. 

Detta uppfylls enligt studiens resultat då majoriteten av förskollärare har en 

positiv attityd till sin roll i fysiska aktiviteter och anser att det är mycket viktigt 

att vara delaktig i planerade samt barninitierade rörelseaktiviteter. Dessutom 

deltar samtliga förskollärare till någon grad i barns egna rörelseaktiviteter. Att 
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vara en förebild, inspirera och skapa gemenskap är några exempel som 

förskollärare lyfter som anledningar till att delta i rörelseaktiviteter med barn. 

Slutsatsen här är att förskollärare ser ett stort värde i sin egen roll i fysiska 

aktiviteter med barn. 

6.3 Metoddiskussion 

I den här studien har den kvantitativa metoden webbenkät använts för att samla 

in data. Denna metod har fungerat väl då den har samlat in ett brett resultat från 

ett stort antal respondenter. Sammanlagt besvarade 113 stycken personer 

enkäten. Med enkät som metod strävade jag efter att få svar på studiens syfte 

och frågeställningar, vilket jag anser att enkäten har gjort. Eliasson (2011) 

skriver att kvantitativa metoder så som enkäter är att föredra om intentionen 

med studien är att undersöka en stor grupp människors attityder samt mäta ”på 

bredden”. Om en kvalitativ metod som exempelvis intervju hade valts istället 

hade jag kunnat få en djupare förståelse om till exempel förskollärares 

erfarenheter om fysiska aktiviteter i förskoleverksamheten. Detta var dock inte 

syftet med min studie eftersom jag var ute efter att få en bred bild av 

förskollärares attityder angående fysisk aktivitet i förskoleverksamheten. 

Intervjuer hade även varit mycket mer tidskrävande än enkäter för att 

undersöka en sådan stor grupp personer som jag i min studie strävade efter att 

göra. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att när man genomför sin 

undersökning så måste man tänka på att metoden som väljs ska kunna samla 

in data som är relevant för det syfte och frågeställningar som har bestämts. 

Vidare tyder resultatet på att slutna frågor var ett passande val i enkäten. 

Bryman (2011) skriver att frågorna i enkäten ska vara lätta att förstå och 

besvara för respondenterna och menar att slutna frågor är att föredra eftersom 

de vanligtvis gör det enklare att jämföra och bearbeta svaren. Med slutna frågor 

kan det dock vara svårt att skapa svarsalternativ som samtliga respondenter 

upplever passar in på dem (Bryman, 2011). Av denna anledning fanns det även 

några öppna frågor i enkäten där respondenterna fick möjlighet att motivera 

sina svar. Genom detta gav resultatet en bredare bild på vissa frågor. Detta var 

särskilt värdefullt på enkätfrågan: ”Anser du att det är viktigt som förskollärare 

att vara med och delta i de planerade rörelseaktiviteterna?” som följdes upp av 

frågan: ”Varför? Skriv gärna några förklarande rader gällande ditt svar”. Här 

gav sammanlagt 63 stycken respondenter ett mer utförligt svar till den slutna 

frågan. Dessa svar bidrog med värdefull kunskap till studiens frågeställningar. 

Antalet öppna frågor i enkäten behölls dock begränsat då de kan vara svåra att 

tolka och dessutom vara tidskrävande (Trost & Hultåker, 2007). 



Förskollärarens roll i barns rörelseaktiviteter  Olivia Fredholm 

 

38 

 

Enkät som metod kräver att man samlar in ett omfattande dataunderlag 

(Johansson & Svedner, 2010) eftersom det annars finns risk för att 

undersökningen inte ger ett rättvist resultat (Eliasson, 2011). På grund av låg 

svarsfrekvens från mitt urval i Karlstad Kommun bestämde jag mig för att ge 

ut min enkät till en Facebook-grupp för förskolepersonal för att samla in mer 

svar. Detta val kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt eftersom 

sannolikheten att undersökningen ger samma resultat om den upprepas blir 

lägre när urvalet kommer dels från en specifik plats (Karlstad kommun), dels 

från ospecifika platser i hela Sverige (Facebook-gruppen). Detta kan alltså leda 

till att studiens tillförlitlighet blir lägre (Eliasson, 2011). Nu i efterhand hade 

jag därför valt att endast samla in svar från förskollärare via Facebook-grupp 

för att ha en urvalsgrupp. Hade jag valt att endast ha förskollärare från Karlstad 

kommun som urval hade jag förmodligen fått in färre svar och det hade 

dessutom tagit betydligt längre tid att få ett omfattande dataunderlag eftersom 

den processen är längre och mer tidskrävande med tanke på att man behöver 

mejla varje enskild deltagare. 

Vidare är valet av förskollärare från Facebook-grupp som urval värt att 

diskutera eftersom det kan ha en negativ effekt på undersökningens validitet. 

När man ger ut en enkät i en Facebook-grupp kan man först och främst inte 

vara säker på om det är personer som passar urvalet, det vill säga förskollärare 

med förskollärarexamen, som besvarar enkäten. Detta påverkar 

undersökningens validitet negativt (Bryman, 2011). Dessutom så är det viktigt 

att ha i åtanke att de som svarar på enkäten kan ha ett intresse för just detta 

område, vilket kan ha en påverkan på studiens resultat och urvalet kan då heller 

inte ses som en sanningsenlig representation av förskollärare i Sverige 

eftersom dessa respondenter har ett intresse för fysisk aktivitet och då kanske 

utövar det mer aktivt på förskolan. Urvalet ska enligt Trost och Hultåker (2007) 

bli som en miniatyr av populationen. Om man istället delar ut sin enkät till en 

urvalsgrupp på en specifik plats, till exempel Karlstad kommun, så är 

sannolikheten större att man få en blandning av förskollärare som besvarar 

enkäten, det vill säga ett urval där inte alla har ett intresse av fysisk aktivitet. 

I efterhand önskar jag att jag hade haft en öppen, kravlös fråga i slutet av 

enkäten där respondenterna skulle fått möjlighet att skriva sina egna tankar och 

synpunkter. Genom att ha med en kravlös fråga kan man få idéer från 

respondenterna som kan vara positivt i arbetet med att tolka och analysera det 

insamlade materialet (Trost & Hultåker, 2007). 
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6.4 Fortsatt forskning 

Den här studien har undersökt i vilken utsträckning förskollärare schemalägger 

fysiska aktiviteter i förskolan, och i resultatet har bland annat förskollärarens 

kompetens framkommit som en faktor som kan påverka till vilken grad 

förskollärare planerar dessa aktiviteter. Det hade därför varit intressant att 

forska vidare om faktorer som påverkar i vilken utsträckning som förskollärare 

planerar fysiska aktiviteter i förskolan, och jag tänker att intervjuer skulle 

kunna vara passande som metod för detta då det kan skapa möjligheter till att 

få en djupare insikt i förskollärares tankar och erfarenheter. 

Från studiens resultat framkommer det även hur ofta förskollärare planerar in 

rörelseaktiviteter i verksamheten. För vidare forskning skulle det därför också 

vara intressant att undersöka vad för slags fysiska aktiviteter som planeras och 

utförs av förskollärare i förskoleverksamheten, samt vilka rörelseaktiviteter 

som är vanligast. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
Enkätfrågor 

1. Kön 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

2. Har du förskollärarexamen?  

o Ja 

o Nej 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

o 0-10 år 

o 10-20 år 

o 20-30 år 

o 30-40 år 

o 40+ år 

4. Vilken åldersgrupp är det på din avdelning? 

o Blandade åldrar 

o Yngre 

o Äldre 

5. Hur stor är barngruppen på din avdelning? 

o 0-10 barn 

o 10-15 barn 

o 15-20 barn 

o 20-25 barn 

o 25+ barn 

6. Hur ofta på en vecka utövar du någon slags fysisk aktivitet på fritiden? 

(fysisk aktivitet kan innebära till exempel fysisk träning eller motion, idrott 

eller sport, cykling eller promenader, eller trädgårdsarbete) 

o Mindre än 1 timme 

o 1-3 timmar 
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o 4-6 timmar 

o 7+ timmar 

7. På en skala 1-5 hur stort är ditt intresse för fysisk aktivitet i allmänhet? 

Inget intresse alls  1   2   3   4   5   Mycket stort intresse 

 

8. På en skala 1-5 hur stort är ditt intresse för fysisk aktivitet i förskolans 

verksamhet? 

Inget intresse alls  1   2   3   4   5   Mycket stort intresse 

 

9. På en skala 1-5 hur viktigt tycker du det är att som förskollärare genomföra 

planerade rörelseaktiviteter? 

Inte alls viktigt   1   2   3   4   5   Mycket viktigt 

10. Hur ofta schemalägger ditt arbetslag fysiska aktiviteter i 

veckoplaneringen? 

o Aldrig 

o 1 eller färre gånger per vecka 

o 1-2 gånger per vecka 

o 3-4 gånger per vecka 

o 5+ gånger per vecka 

11. Brukar de rörelseaktiviteter som ni i arbetslaget initierar vara planerade 

eller spontana? 

o Planerade 

o Spontana 

o Blandat 

o Annat: ______ (öppen fråga) 

12. Upplever du att du och ditt arbetslag genomför tillräckligt med planerade 

fysiska aktiviteter med barngruppen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

13. Anser du att det är viktigt som förskollärare att vara med och delta i de 

planerade rörelseaktiviteterna? 

o Ja, mycket viktigt 

o Ja, ganska viktigt 
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o Nej, ganska oviktigt 

o Nej, mycket oviktigt 

o Vet ej 

Varför? Skriv gärna några förklarande rader gällande ditt svar: ______ 

(öppen fråga) 

 

14. På en skala 1-5 hur aktivt deltar du i de planerade rörelseaktiviteterna? 

Deltar inte alls 1 2 3 4 5 Deltar mycket aktivt 

15. Brukar du delta i barns fysiska rörelseaktiviteter som initieras av barnen? 

o Ja 

o Nej 

o Till viss del 

o Annat: ______ (öppen fråga) 

16. Tycker du att barnen får tillräckligt med fysisk aktivitet genom övrig tid 

på förskolan? (Till exempel genom utevistelse eller fri lek) 

o Ja 

o Nej 

o Till viss del 

o Annat: ______ (öppen fråga) 

17. På en skala 1-5 bedöm hur detta påstående stämmer in på dig: ”Jag 

känner mig kompetent att arbeta med planerade fysiska aktiviteter för barn” 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer mycket väl 

18. Upplever du att du behöver mer kompetens/utbildning i området fysisk 

aktivitet i förskolan? 

o Ja 

o Nej 

o Till viss del 

o Vet ej 
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Bilaga 2 

Information- och samtyckesbrev till förskolechef 

Hej!  

 

Mitt namn är Olivia Fredholm och jag är förskollärarstudent vid Karlstad 

Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete inom temat rörelse. Det 

övergripande syftet med min studie är att undersöka förskollärares attityder i 

relation till sin roll i fysiska aktiviteter med barn, samt hur de arbetar med 

planering av rörelseaktiviteter i förskolan. 

 

Undersökningen sker i form av en webbenkät som jag skulle uppskatta om 

jag får dela ut till förskollärare på de förskolor du ansvarar för. 

Undersökningen vänder sig till förskollärare med förskollärarexamen. 

Deltagande är frivilligt och helt anonymt, och man får avbryta sitt deltagande 

när som helst utan negativa följder. Insamlad data kommer endast att 

användas i mitt examensarbete, den kan ej nås av obehöriga och den kommer 

att förstöras när studien är genomförd. Varken personer eller förskola 

kommer att vara identifierbara i studien. Studien kommer att avrapporteras 

som ett examensarbete vid förskollärarutbildning vid Karlstads Universitet 

och kommer att finnas tillgängligt vid universitets bibliotek. 

 

Jag hoppas att jag kan få ditt samtycke som förskolechef att genomföra min 

enkätundersökning på förskollärare på ert område. Om detta är fallet så hör 

gärna av dig med svar så fort som möjligt. 

  

Vid frågor så hör gärna av dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

  

Olivia Fredholm 

xxxxxxx 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till förskollärare 

Hej! Mitt namn är Olivia Fredholm och jag är förskollärarstudent vid 

Karlstad Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete inom temat 

rörelse, kost och hälsa. Det övergripande syftet med min studie är att 

undersöka förskollärares attityder i relation till sin roll i fysiska aktiviteter 

med barn, samt hur de arbetar med planering av rörelseaktiviteter i 

förskolan.  

 

Undersökningen sker i form av en webbenkät och vänder sig till dig som 

förskollärare med förskollärarexamen. Enkäten förväntas ta ca 5-10 minuter 

att besvara. Jag skulle uppskatta om du vill delta! 

 

Deltagande är helt frivilligt och anonymt, och du får avbryta ditt deltagande 

samt återkalla ditt samtycke när som helst utan negativa följder. Alla 

uppgifter samt insamlad data kommer endast att användas i mitt 

examensarbete och det kan ej nås av obehöriga. Uppgifterna bevaras av mig 

och kommer att förstöras när uppsatsarbetet är godkänt. Varken personer eller 

förskola kommer att vara identifierbara i studien. Personuppgifterna 

behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

 

Enkäten besvaras i ett webbaserat enkätverktyg som heter Survey & Report, 

vilket är en molntjänst utanför Karlstads universitet. Karlstads universitet är 

personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 

från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se. 

 

Länk till enkäten: xxxxxxx 

Tack på förhand! Har du några funderingar eller frågor så hör gärna av dig 

till mig. 

 

Kontaktuppgifter: 

Olivia Fredholm, student, xxxxxxx 

Pernilla Hedström, handledare, xxxxxxx  

mailto:dpo@kau.se
mailto:oliviafredholm@hotmail.com
mailto:oliviafredholm@hotmail.com

