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Abstrakt 
English title: Children’s physical activity indoors in preschool  
A quantitative study about possibilities and limitations in the work of educators 
 
Svensk titel: Barns fysiska aktiviteter inomhus i förskolan 
En kvantitativ studie om möjligheter och begränsningar i pedagogers arbete 
 
I förskolan ska möjligheter till fysisk aktivitet finnas då det främjar barns hälsa och är 
en viktig del i barns utveckling. Sådana möjligheter förknippas ofta med 
utomhusvistelse men under delar av året är möjligheterna till att vistas utomhus 
begränsade på grund av väderförhållanden, vilket kan leda till att barnen under den 
perioden får sämre möjligheter att utveckla sina fysiska färdigheter. Syftet med denna 
kvantitativa studie är därför att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar 
pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus i förskolan. Datainsamling har skett 
genom ett webbaserat frågeformulär som skickats till samtliga kommunala förskolor i 
en kommun i södra Sverige. Surveyundersökningen berör områden såsom pedagogernas 
inställning till fysisk aktivitet, yrkesroll samt eventuella upplevda begränsningar i 
arbetet med fysisk aktivitet inomhus. Studiens resultat har analyserats med hjälp av 
läroplansteorin och tidigare forskning inom området. Resultatet visar att pedagoger har 
en positiv inställning till fysisk aktivitet inomhus i förskolan men att barnen har 
begränsade möjligheter till att springa och klättra inomhus i den fria leken. Yttre 
faktorer har ingen större påverkan på pedagogernas möjligheter att genomföra planerad 
fysisk aktivitet med barngruppen, men inomhusmiljön kan verka som en begränsning 
för barns fysiska aktivitet. Resultatet visar också att majoriteten av respondenterna anser 
sig ha fått de kunskaper de behöver för att arbeta med barns fysiska aktivitet i förskolan 
men att tillgången till kompetensutveckling är begränsad. 
 
Nyckelord 
Fysisk aktivitet, Inomhus, Förskola, Pedagoger 
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1 Inledning 
Barn har rätt till att få röra på sig och det är genom fysisk aktivitet och lek som barn lär 
känna sin kropp. Rörelse i förskolan förknippas av pedagoger främst med 
utomhusvistelse, då mycket av barnens grovmotoriska träning sker just utomhus (Osnes, 
Skaug & Eid Kaarby 2012). Även i förskolans läroplan benämns särskilt vistelse i 
naturmiljöer som en positiv faktor för barns motoriska utveckling (Skolverket 2018). 
Enligt vår erfarenhet är det svårt att spendera mycket tid utomhus under vinterhalvåret 
på grund av väderförhållanden och mörker, samtidigt som barnens rörelser kan 
begränsas av otympliga ytterkläder. Därtill är den fysiskt aktiva leken inomhus i 
förskolan ofta begränsad på grund av olika regler som inrättats för att minska skaderisk 
och ljudnivå (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Studier visar att om barn har vistats i 
inomhusmiljöer som är särskilt anpassade för att främja fysisk aktivitet, kan barnens 
aktivitetsnivå bli lika hög inomhus som utomhus (Copeland, Khoury & Kalkwarf 2016; 
Soini et al. 2014). Att anpassa miljön inomhus blir därför en balansakt för pedagogerna 
som måste göra avvägningar mellan en god arbetsmiljö för både vuxna och barn samt 
barnens rätt till att utveckla sina fysiska färdigheter året runt. 
 
Med fysisk aktivitet kommer flera goda effekter på barns fysiska och psykiska hälsa, en 
del kroniska sjukdomar kan motverkas och det finns samband mellan god motorik och 
bra självkänsla (Wikland & Friedl 2018). Fysisk aktivitet förbättrar också barnens 
koncentrationsförmåga och minne, därför är det gynnsamt att begränsa den tid som 
barnen spenderar fysiskt inaktiva (Undervisnings- och kulturministeriet 2016). Studien 
berör både på individnivå och samhällsnivå då en fysiskt aktiv livsstil minskar risken 
för en rad olika sjukdomar (Undervisnings- och kulturministeriet 2016). Redan i 
förskolan behöver grunden läggas för en hållbar livsstil där fysisk aktivitet ingår som en 
naturlig del av vardagen. I Sverige rekommenderas att barn mellan 6-17 år deltar i 
pulshöjande aktiviteter sammanlagt minst 60 minuter om dagen. För yngre barn finns 
ingen tidsrekommendation däremot ska miljön utformas så att barnen lockas till daglig 
fysisk aktivitet som ger möjlighet att utveckla olika förmågor och färdigheter 
(Hagströmer 2017). I kontrast till detta finns Finlands rekommendationer från 
publikationen Glädje, lek och gemensamma aktiviteter. Rekommendationer för fysisk 
aktivitet under de första åren. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 
2016:24 (2016), där de menar på att barn i förskoleålder behöver vara fysiskt aktiva 
minst tre timmar om dagen. Det finns studier som visar att när pedagogerna själva är 
fysiskt aktiva ökar även barns aktivitetsnivå och de får en mer positiv inställning till 
fysisk aktivitet (Soini et al. 2014; van Zandwoort, Tucker, Irwin & Burkes 2010). 
Eftersom pedagogerna är förebilder när det kommer till fysisk aktivitet, behöver de 
kunna möjliggöra för och undervisa barnen i hur de kan utveckla sina fysiska 
färdigheter även i inomhusmiljöer.  
 
I förskolans läroplan lyfts rörelse fram som ett viktigt område, där flera delar såsom 
hållbar utveckling, fysiska färdigheter, motorik och hälsa vävs in. Andra viktiga delar 
som i läroplanen kopplas samman med fysisk aktivitet i förskolan är rörelseglädje och 
miljöns utformning (Skolverket 2018). Lek och fysisk aktivitet sammanfattar alla dessa 
delar då det enskilda barnet ska kunna utvecklas kroppsligt och socialt. I förskolan 
förekommer många olika typer av fysisk lek, såsom rollekar, regellekar och 
konstruktionslekar. Dessa typer av lek kräver ofta att barnen har vissa fysiska 
färdigheter för att kunna delta (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Många barn tycker 
det är intressant med olika rörelse- och lekredskap och därför ska de helst vara 
lättillgängliga för barnen, vilket bidrar till en större stimulans till fysisk aktivitet 
(Undervisnings- och kulturministeriet 2016).  
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Idag finns det en uppsjö av olika digitala verktyg som upptar barnens fritid, vilket i 
många fall innebär mer stillasittande enligt Generation Peps Pep-rapporten 2019 
(2019). Världshälsoorganisationen WHO (2019) rekommenderar att barn i förskoleålder 
inte spenderar mer än en timme framför skärmar av olika slag, då mycket skärmtid har 
kunnat kopplas samman med stillasittande. Vår erfarenhet är att digitala verktyg främst 
används inomhus men att skärmtid inte behöver leda till stillasittande. Digitala verktyg 
kan också användas för att inspirera barn till rörelse på olika sätt, exempelvis genom att 
imitera dans och sport som visas på skärmar. De digitala verktygen tar större plats i vårt 
samhälle och är också framskrivna i förskolans läroplan och därför är det viktigt att 
anpassa hur sådana verktyg används på ett balanserat sätt så att det inte bara leder till 
stillasittande framför en skärm, eller att andra lekmaterial glöms bort. 
 
Förskolan ska enligt läroplanen erbjuda varierade miljöer som är stimulerande och som 
lockar barnen till aktivitet (Skolverket 2018). Det innebär att pedagogerna behöver 
variera och anpassa arbetssätt och miljö för att försöka locka alla barn till att vilja vara 
fysiskt aktiva i leken. Därför är det intressant att undersöka vad barnen har tillgång till 
för miljöer och redskap i den dagliga verksamheten.  
 
En majoritet av barn i Sverige går i förskolan och de rör sig mer i förskolan än vad de 
gör när de är hemma (Wikland & Friedl 2018). Enligt läroplanen ska förskolan fungera 
som ett komplement till hemmen (Skolverket 2018). Utifrån forskning som visar på att 
barn inte rör på sig tillräckligt när de är hemma (Copeland, Khoury & Kalkwarf 2016), 
anser vi att det är en viktig del av pedagogernas kompensatoriska uppdrag att verka för 
att barn får rika möjligheter till fysisk aktivitet av olika slag i förskolan. 
 
Som vi tidigare nämnt bidrar fysisk aktivitet hos barn med många positiva effekter på 
deras utveckling, såsom att den psykiska och fysiska hälsan främjas och 
koncentrationsförmåga och minne förstärks. Eftersom barns fysiska aktivitet främst 
sammankopplas med utomhusvistelse, vill vi med ett hälsopedagogiskt fokus undersöka 
i vilken omfattning barn på olika förskolor har förutsättningar till att vara fysiskt aktiva 
inomhus. Enligt läroplansteorin synliggörs det i förskolans läroplan vilken kunskap som 
samhället anser är viktig för barn att förvärva (Wahlström 2016) och i läroplanen är 
rörelse ett område som ses som en viktig del i barnens utveckling. I denna studie 
likställs begreppet fysisk aktivitet med det som i läroplanen benämns som rörelse. 
Får barnen möjlighet till att utveckla sina grovmotoriska färdigheter? Eller är det så att 
barnen blir begränsade inomhus på grund av olika regler som syftar till att skapa en lugn 
miljö? Vi finner detta intressant då vi inte har hittat någon svensk studie om just detta 
ämne. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka vilken inställning pedagoger har 
till fysisk aktivitet inomhus och hur olika yttre ramfaktorer påverkar vilka möjligheter 
och begränsningar pedagoger i förskolan upplever i arbetet med fysisk aktivitet 
inomhus. 
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2 Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med den kvantitativa studien är att bidra med kunskap om hur olika faktorer 
påverkar pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus i förskolan.  
 
2.2 Frågeställningar 
Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilken inställning har pedagoger i förskolan till fysisk aktivitet inomhus? 
• Vilka yttre ramfaktorer påverkar pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus 

i förskolan? 
• Hur påverkar pedagogernas utbildningsnivå arbetet med fysisk aktivitet inomhus 

i förskolan? 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi har 
fokuserat på forskning angående pedagogernas betydelse för barns fysiska aktivitet, 
fysisk aktivitet inomhus samt olika faktorer som påverkar arbetet med fysisk aktivitet i 
förskolan. Eftersom studien har ett hälsopedagogiskt fokus presenteras forskning från 
förskolan där möjligheter och hinder för att främja barns fysiska aktivitet tas upp.  
 
3.1 Pedagogernas betydelse 
Pedagogernas förhållningssätt till fysisk aktivitet har stor betydelse för vilka möjligheter 
barn i förskolan får för att utveckla sina fysiska färdigheter. I en kanadensisk studie har 
van Zandwoort et al. (2010) genom fokusgrupper, där 54 pedagoger deltog, undersökt 
vilka framgångsfaktorer och begränsningar som pedagoger i förskolan upplever 
påverkar deras möjligheter att genomföra rörelseaktiviteter med barngruppen. Deras 
resultat visar att framgångsfaktorer för ökad fysisk aktivitet hos barnen bland annat 
innefattar att personalen själva är fysiskt aktiva och därigenom verkar som goda 
förebilder för barnen. I en finsk studie har Soini et al. (2014) använt observationer av 81 
treåringar för att undersöka hur barns aktivitetsnivå påverkas av olika faktorer. Även 
deras studie visar att en engagerad lärare som aktivt deltar i barnens lek och aktiviteter 
bidrar till att barn utvecklar en mer aktiv livsstil. Därför menar Soini et al. (2014)  att 
förskolan är en viktig arena för att öka barns fysiska aktivitetsnivå.  
 
För att undersöka vilken påverkan daglig medveten uppmuntran till fysisk aktivitet har 
på barns aktivitetsnivåer och sociala förmågor, har Pape et al. (2016) genomfört en 
etnografisk studie på två förskolor med idrottsprofil och två traditionella förskolor, där 
deras resultat visar att lärarnas inställning till rörelse påverkade hur mycket barnen rörde 
på sig. Intressant för denna studie är därför Sevimli-Celik och Johnsons (2013) 
amerikanska forskning där de kartlägger förskollärares inställning till fysisk aktivitet i 
förskolan samt vilka förkunskaper de har inom området. Frågeformuläret besvarades av 
149 förskollärare. Resultatet visar att en majoritet av respondenterna hade en positiv 
inställning till fysisk aktivitet i förskolan, samtidigt som över hälften uppgav att de inte 
hade tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet. I en studie genomförd av Raustorp 
et al. (2012) i Sverige och USA har aktivitetsnivån hos barn i förskolan mätts med hjälp 
av accelerometer och sedan jämförts mellan de olika länderna. I studien deltog 50 
förskolebarn från fyra olika förskolor, två i Malmö och två i Raleigh. Deras resultat 
visar att de amerikanska pedagogerna påverkar barnen till stillasittande aktiviteter 
inomhus, genom hur rutiner och regler är utformade och att de svenska förskolorna 
spenderar mer tid utomhus än de amerikanska. 
 
Forskningen angående pedagogers inställning till fysisk aktivitet  är relevant för vår 
studie då en av forskningsfrågorna berör pedagogers inställning till fysisk aktivitet 
inomhus. Vi har även en frågeställning gällande hur pedagogernas utbildningsnivå 
påverkar arbetet med fysisk aktivitet inomhus, vilket också synliggörs i den tidigare 
forskning som presenterats här.  
 
3.2 Fysisk aktivitet inomhus 
Gällande fysisk aktivitet inomhus finns det forskning som visar att aktivitetsnivån 
inomhus kan vara lika hög som utomhus. I en amerikansk studie av Copeland, Khoury 
och Kalkwarf (2016) som undersöker vilka faktorer som påverkar barns fysiska 
aktivitetsnivå på förskolan och i hemmen, deltog 388 barn från 30 olika förskolor. 
Barnen bar accelerometrar under ett dygn samt observerades under tiden de spenderade 
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på förskolan. Under observationen noterades mängden tid barnen spenderade utomhus 
och i lekrummet för fysisk aktivitet, den tid som barnen vilade/sov är inte medräknad. 
Resultatet visar att barnen var mer aktiva på förskolan än i hemmen, och då främst 
utomhus eller i lekrummet för fysisk aktivitet. Även Soinis et al. (2014) resultat visar att 
aktivitetsnivån inte skiljer sig något avsevärt beroende på om barnen var inomhus eller 
utomhus. Värt att notera är att finska förskolor ofta har tillgång till ett stort rum med 
lekutrustning som främjar barns grovmotoriska rörelser.  
 
Sevimli-Celik och Johnsons (2013) resultat visar att de fysiska aktiviteter som 
genomfördes inomhus beskrevs av respondenterna som mer strukturerade och styrda än 
utomhusaktiviteter, utomhus hade barnen större möjlighet att välja aktivitet fritt. På de 
amerikanska förskolor som deltog i Raustorps et al. (2012) undersökning visade 
resultaten att pedagogerna påverkade barnen till stillasittande aktiviteter vid 
inomhusvistelse. I Gubbels, Van Kann och Jansens (2012) nederländska studie har 175 
två- och treåringars rörelseaktivitet observerats i syftet att undersöka samband mellan 
lekutrustning och barns aktivitetsnivå. Gällande fysisk aktivitet inomhus framträder i 
deras resultat att utrustning som möjliggör för hoppande, balanserande och att kana, 
samt leksaker som går att skjuta framför sig eller dra på höjer barns aktivitetsnivå. Om 
sand- och vattenlek var tillgängligt inomhus observerades en lägre aktivitetsnivå hos 
barnen, detsamma gäller för leksaker som barnen kan åka på.  
 
En amerikansk studie som kartlägger hur mycket barn rör på sig i förskolan har 
genomförts av Schlechter, Rosenkranz, Fees och Dzewaltowski (2017). Studien tog 
plats på två olika förskolor där sammanlagt 73 barn deltog. Undersökningen 
genomfördes genom att barnen filmades och bar accelerometrar under dagen. Enligt 
amerikanska hälsorekommendationer ska barn utöva fysisk aktivitet minst 15 minuter 
per timme. Resultaten visar att barnen visserligen rörde på sig den rekommenderade 
tiden under dagen, men att mängden fysisk aktivitet ökade markant vid utevistelse. Det 
som framträder angående aktivitetsnivå inomhus i resultatet var att aktivitetsnivån 
ökade när barnen befann sig i mindre grupper jämfört med de aktiviteter som 
genomfördes i helgrupp.  
 
Forskningsresultaten som har presenterats här är inriktade på arbetet med fysisk 
aktivitet inomhus i förskolan. Den är relevant för vår studie då såväl syfte och 
frågeställningar berör pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus i förskolan. 
 
3.3 Faktorer som påverkar 
Forskning visar att det finns olika faktorer som kan påverka hur arbetet med fysisk 
aktivitet i förskolan genomförs. Med en högre personaltäthet ges bättre möjligheter till 
att genomföra lärarledda fysiska aktiviteter (Pape et al. 2016). I Sevimli-Celik och 
Johnsons (2013) studie framkommer vikten av att pedagoger får tillgång till 
kompetensutveckling som en viktig faktor för att främja barns möjligheter till att 
utveckla sina fysiska färdigheter, samt att det finns ett behov av en läroplansguide. 
Musikens positiva påverkan samt tillgång till inspirationsmaterial för personalen är 
andra faktorer som pedagogerna i van Zandwoorts et al (2010) studie lyfter fram som 
främjande för barns rörelse. Bland begränsningarna som pedagogerna upplevde nämns 
bristande utrustning, lokalernas och utemiljöns utformning, vädret samt 
säkerhetsaspekter. Vilka lekmaterial som det finns tillgång till påverkar också 
aktivitetsnivån hos barnen, vilket Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) ser i sitt 
resultat. I kontrast till det står Copeland, Khoury och Kalkwarfs (2016) studie vars 
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resultat visar att väder, lekutrustning och storleken på lekmiljöer inte påverkar barns 
aktivitetsnivå nämnvärt.  
 
Forskningen som presenterats här visar att det finns många olika faktorer som påverkar 
arbetet med fysisk aktivitet i förskolan. Bland annat tas faktorer som personaltäthet, 
tillgång till kompetensutveckling och inspirationsmaterial upp som möjligheter för att 
främja barns fysiska aktivitet. Bland begränsningarna tas faktorer som bristande 
utrustning, lokalernas utformning och säkerhetsaspekter upp. För vår studie är detta 
relevant eftersom syftet och frågeställningarna handlar om hur olika faktorer påverkar 
pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus. 
 
3.4 Sammanfattning 
Den forskning som har presenterats här visar på att pedagogerna har en viktig roll som 
förebilder för en fysiskt aktiv livsstil, men att det finns brister gällande pedagogernas 
kompetens inom området och därmed ett stort behov av kompetensutveckling. En studie 
visar att pedagogerna medvetet begränsar barns fysiska aktivitetsnivå inomhus genom 
hur de utformar regler och rutiner. Två olika studiers resultat pekar på att barn som 
vistas i lekrum avsedda för fysisk aktivitet är lika aktiva där som utomhus. En studie 
visar att vilka lekmaterial som är tillgängliga för barnen påverkar aktivitetsnivån i leken, 
samtidigt som en annan studies resultat visar att bland annat lekutrustning inte har 
någon nämnvärd påverkan på barns aktivitetsnivå. Vidare framkommer att olika yttre 
ramfaktorer såsom lokaler, personaltäthet och barngruppens sammansättning påverkar 
hur arbetet med fysisk aktivitet kan genomföras. Det främjande arbetet med barns 
fysiska utveckling inomhus i förskolan påverkas av flera olika faktorer. Bland annat har 
pedagogernas inställning och handlingsutrymme, ramfaktorer och miljön stor påverkan 
på hur den pedagogiska verksamheten i förskolan utformas. 
 
 
 

 

 

 
 
  



  
 

7 

4 Teori 
Denna studie tar utgångspunkt i läroplansteorin. Inom läroplansteorin menar man att 
utbildningen hänger ihop med hur samhället är utformat, vilket syns i vilka kunskaper 
som lyfts fram som viktiga i olika styrdokument. Didaktik och läroplansteori är tätt 
sammankopplade, då lärarens handlingsutrymme påverkas av hur styrdokumenten är 
utformade vilket ger både begränsningar och möjligheter då förskolans läroplan är 
tolkningsbar (Wahlström 2016).  
 
Läroplansteorin utvecklades från ramfaktorteorin. Ramfaktorteorins utgångspunkt är att 
visa på samband mellan yttre ramfaktorer och undervisningens utformning. Med yttre 
ramfaktorer menas de förutsättningar som ges beroende på hur resurser fördelas 
(Lundgren 2017). De yttre ramfaktorer som behandlas i vår studie är personaltäthet, 
tillgång till kompetensutveckling, barngruppens sammansättning samt lokaltillgång. 
Läroplansteorin beskriver att i tillägg till yttre ramfaktorer är samhällets kunskapsideal 
en faktor som också måste tas i beaktande för att förklara hur lärare gör sina didaktiska 
val (Lundgren 2017). Läroplansteori är ett sätt att förklara hur samhällets värderingar 
gällande vilken kunskap som anses viktig synliggörs i hur de olika styrdokumenten 
formuleras. I takt med att samhället förändras blir därför styrdokumenten levande 
dokument som kontinuerligt diskuteras och omformuleras. I Sverige är det regeringen 
som beslutar om hur förskolans läroplan formuleras och den gäller för samtliga 
förskolor i Sverige. Ur ett samhälleligt perspektiv är förskolan en viktig del i att lägga 
grunden för ett livslångt lärande och de värderingar och kunskaper som läroplanen 
skriver fram bidrar till att forma goda samhällsmedborgare (Wahlström 2016). Centralt 
för läroplansteorin är hur undervisningen utformas utifrån vilka kunskaper som anses 
viktiga att lära ut (Lundgren 2017).  
 
Eftersom läroplanen är ett styrdokument som samtliga pedagoger måste förhålla sig till, 
påverkar den vilka val som pedagogerna kan göra när de planerar och genomför 
undervisning i förskolan. Förskolans läroplan består av riktlinjer och strävansmål för 
verksamheten men den specificerar inte vilka metoder som ska användas, hur tid ska 
disponeras till olika ämnen eller hur utbildningen ska utformas. Det innebär att 
pedagoger får ett tolkningsutrymme och att utbildningen kommer att utformas på olika 
sätt beroende på vilka personer som befinner sig i verksamheten (Wahlström 2016).  
 
För att besvara studiens frågeställningar kommer läroplansteorin användas för att tolka 
vilka möjligheter och begränsningar som uppstår beroende på hur de yttre 
ramfaktorerna är utformade gällande pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus. 
Vi kommer även att använda läroplansteorin för att analysera pedagogers inställning till 
fysisk aktivitet inomhus i förhållande till att hälsa och fysisk aktivitet är områden som 
anses viktiga i förskolan utifrån samhällets värderingar. Fämjandet av barns hälsa och 
fysiska aktivitet är områden som omnämns som en del av förskolans uppdrag i 
läroplanen (Skolverket 2018), vilket tyder på att det är kunskapsområden som är 
prioriterade i dagens samhälle. Vidare kommer pedagogernas utbildningsnivå och 
inställning till fysisk aktivitet analyseras utifrån läroplansteorin i förhållande till hur 
pedagogerna tolkar läroplanens intentioner och hur detta påverkar arbetet med fysisk 
aktivitet inomhus i förskolan. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras hur arbetsgången för studien har sett ut, kapitlet är indelat i 
sju underrubriker som behandlar val av metod, datainsamling, urval, genomförande, 
bearbetning av data, etiska överväganden och pilotstudien. 
 
5.1 Val av metod 
Vi blev intresserade av att undersöka hur pedagoger arbetar med fysisk aktivitet 
inomhus efter att ha diskuterat frågan sinsemellan. Vår erfarenhet är att barn vistas mer 
tid inomhus i förskolan under vinterhalvåret. Studiens syfte är att bidra med kunskap 
om hur olika faktorer påverkar pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus i 
förskolan. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att genomföra en 
kvantitativ studie, som använder surveyundersökning som forskningsverktyg. Vi menar 
att en kvantitativ studie är lämplig, då vi genom frågeformulär kan få svar på våra 
frågeställningar. Genom frågeformulär får vi möjlighet att nå ut till ett större antal 
respondenter på kort tid (Denscombe 2018), vilket möjliggör för oss att få en bred bild 
av hur förskolepedagoger ser på fysisk aktivitet inomhus. 
 
5.2 Datainsamling 
Datainsamling i denna studie har skett genom ett webbaserat frågeformulär som är 
skapat med hjälp av verktyget Google formulär, vilket tillhandahålls av 
Linnéuniversitetet. Frågeformuläret som består av 18 frågor totalt, varav 17 är 
påståenden som respondenterna ombeds ta ställning till med hjälp av en sexgradig 
Likertskala. Den sista frågan handlar om vilken yrkesroll respondenten har. Styrkor med 
frågeformulär är att samtliga respondenter får tillgång till exakt samma 
frågeformuleringar och att svaren blir överskådliga och mätbara. De begränsningar som 
kommer med valet av metod är att svarsfrekvensen kan bli låg och att respondenterna 
blir begränsade till de svarsalternativ som enkäten innehåller samt att det inte ges 
möjlighet till att ställa följdfrågor (Denscombe 2018).  
 
5.3 Urval 
Vi har valt att skicka ut frågeformuläret via mail till samtliga kommunala förskolor i en 
kommun i södra Sverige, totalt har frågeformuläret skickats till 128 möjliga 
respondenter. I kommunen finns såväl tätorts- som landsbygdsförskolor. Genom att 
skicka frågeformuläret direkt ut till förskoleenheterna stärks studiens validitet, då 
sannolikheten för att vi når ut till rätt målgrupp ökar. Urvalet är ett klusterurval, då 
samtliga anställda vid kommunala förskoleenheter i den aktuella kommunen har fått 
förfrågan om att delta i studien (Denscombe 2018). Det är förskollärare som har det 
yttersta ansvaret för undervisningens utformning i förskolan (Skolverket 2018). Trots 
detta ombeds såväl förskollärare som barnskötare och eventuella andra personalgrupper 
som arbetar med barnen att besvara formuläret, då vi vill undersöka hur samtliga 
pedagoger i förskolan arbetar med fysisk aktivitet inomhus. Detta är ett medvetet val 
som görs på grund av att det finns förskolor/avdelningar där det inte arbetar någon 
förskollärare. När frågeformuläret stängdes för svar var det 37 pedagoger av 128 
tillfrågade som hade besvarat formuläret, vilket innebär en svarsfrekvens på 29%. 
 
5.4 Genomförande 
Frågeformuläret skapades genom att vi började med att skriva ner olika frågor på post-
it-lappar som vi ansåg kunde hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar. Frågorna 
kategoriserades sedan utifrån vilken av studiens frågeställningar de tillhörde, 
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operationaliseringen av frågorna redovisas i bilaga C. Frågorna var utformade som olika 
påståenden som kan graderas utifrån en sexgradig Likertskala. Vid användandet av 
Likertskala får respondenterna ta ställning till olika påståenden genom att gradera i 
vilken grad de instämmer eller tar avstånd från påståendet. Risken med att ha samma 
typ av frågor genom hela formuläret är att respondenterna rutinmässigt besvarar 
frågorna utan att läsa igenom dem ordentligt, fördelen med att ha frågor av samma typ 
är att det blir lätt att förstå hur frågorna ska besvaras (Denscombe 2018). För att 
motverka risken för rutinmässiga svar, är frågorna formulerade på olika sätt exempelvis 
påståenden som inleds med ”Jag är nöjd med…” och ”Jag är missnöjd med…”. 
 
Det slutliga frågeformuläret (bilaga A) består av fem påståenden gällande pedagogers 
inställning till fysisk aktivitet inomhus i förskolan, tolv påståenden gällande olika 
faktorer som kan påverka arbetet med fysisk aktivitet inomhus och slutligen en 
demografisk fråga gällande vilken yrkesroll respondenten har. Den demografiska frågan 
är utvald då en av frågeställningarna handlar om att undersöka hur pedagogers 
utbildning påverkar arbetet med fysisk aktivitet i förskolan, det är därför viktigt att veta 
om respondenten är förskollärare, barnskötare eller har en annan yrkesroll. Sedan 
formulerade vi ett informationsbrev (bilaga B) där studiens syfte, metod och 
respondenternas rättigheter utifrån de forskningsetiska principerna presenterades 
tillsammans med våra kontaktuppgifter. Innan frågeformuläret skickades ut till berörda 
förskoleenheter genomfördes en pilotstudie som beskrivs under rubrik 5.7. Pilotstudien 
gjordes för att testa mätverktyget och ge oss möjlighet att förbättra det. Frågeformuläret 
distribueras sedan med hjälp av förskolerektor till samtliga pedagoger som arbetar på 
kommunala förskolor i den utvalda kommunen. Frågeformuläret var öppet för svar 
under nio dagar, därefter stängdes svarsmöjligheten av. När frågeformuläret stängdes 
för svar var det 37 pedagoger av 128 tillfrågade som valt att besvara undersökningen. 
 
5.5 Bearbetning av data 
Datan i studien har samlats in digitalt och har sammanställts automatiskt av verktyget 
Google Formulär, för att sedan exporteras till Microsoft Excel för vidare bearbetning. 
Eftersom datan inte förs in manuellt minskar risken för misstag i datahanteringen, vilket 
stärker studiens validitet (Denscombe 2018). Svaren från frågeformuläret sammanställs 
automatiskt i diagramform i Google Formulär, diagrammen förses sedan med 
förklarande text av oss, vilket gör resultaten överskådliga. Medelvärde på varje 
påstående redovisas i samband med diagrammen, då medelvärdet ger en bild av 
respondenternas genomsnittliga ställningstagande till studien. Medelvärdet kommer 
användas för att jämföra exempelvis vilken inställning respondenterna har till olika 
påståenden. Sedan görs en innehållsanalys för att kunna dela upp empirin i relevanta 
kategorier (Denscombe 2018). 
 
Diagram och variabler tolkas och analyseras sedan utifrån de forskningsfrågor och 
teorin som studien utgår ifrån samt kopplas till tidigare forskningsresultat. 
Svarsfrekvensen beräknas utifrån hur många av de tillfrågade respondenterna som har 
besvarat enkäten.  
 
5.6 Etiska överväganden 
Inom forskningen finns det fyra etiska huvudprinciper som forskaren behöver följa. 
Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Utifrån Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer innebär forskningsetiska 
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överväganden att göra avvägningar mellan forskningsintresset och 
forskningsdeltagarnas integritet. 
  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär informationskravet att respondenterna har rätt till 
att få information om studiens syfte. Konfidentialitetskravet betyder att de eventuella 
personuppgifter som samlas in i samband med studien, ska behandlas på ett sådant sätt 
så att enskilda personer inte utlämnas samt att obehöriga personer inte har tillgång till 
den insamlade informationen. Med samtyckeskravet menas att deltagarna ges rättighet 
att själva avgöra om de vill delta i studien eller inte. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som samlas in bara får användas till det specifika forskningssyftet 
(Vetenskapsrådet 2011). 
  
För den aktuella studien har information om studiens syfte, avsändare och 
kontaktuppgifter delgetts samtliga respondenter via mail i samband med enkätens 
utskick. Respondenterna har informerats om att det är frivilligt att delta och att de 
genom att skicka in frågeformuläret ger samtycke till att informationen används i 
studien. Frågeformuläret som skickats ut i samband med denna studie innehåller inga 
frågor som berör personuppgifter och respondenterna besvarar formuläret anonymt. 
Information om hur insamlade data ska användas har respondenterna fått via mail när 
formuläret skickades ut. 
 
5.7 Pilotstudie och provanalys 
Innan frågeformuläret skickades ut till berörd kommun genomfördes en pilotstudie på 
en förskoleenhet i en annan kommun. Tio pedagoger gavs möjlighet att fylla i 
frågeformuläret och att ge respons på hur de upplevde att påståendena var formulerade. 
Respondenterna informerades om att deras svar inte kommer användas i den faktiska 
studien. Samtliga tillfrågade i pilotstudien valde att svara på frågeformuläret och den 
respons som gavs indikerade att frågeformuläret var tydligt och enkelt att besvara. 
Pilotstudiens svar användes sedan för att genomföra provanalyser. Genom att 
genomföra en pilotstudie menar Denscombe (2018) att en studies validitet kan stärkas, 
då sannolikheten för att rätt frågor ställs ökar. Att genomföra en pilotstudie och 
provanalysera svaren har bidragit med insikter i hur vi kan tänka och arbeta med den 
faktiska studien.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat och analyser att presenteras. Utifrån syftet och 
frågeställningarna som studien utgår ifrån har påståendena och resultatet från 
surveyundersökningen delats in i fyra olika teman: 

• Pedagogers inställning 
• Inomhusmiljön och material 
• Yttre ramfaktorer 
• Pedagogers utbildning 

Temat Pedagogers inställning hör samman med studiens första frågeställning angående 
vilken inställning pedagoger har till fysisk aktivitet inomhus i förskolan. Den andra 
frågeställningen gällande vilka faktorer som påverkar pedagogers arbete behandlas 
genom två teman Inomhusmiljön och material respektive Yttre ramfaktorer. Det sista 
temat Pedagogers utbildning hör till studiens sista frågeställning som handlar om hur 
pedagogernas utbildningsnivå påverkar den fysiska aktiviteten inomhus i förskolan. 
 
Varje tema inleds med att resultaten från surveyundersökningen presenteras i form av 
stapeldiagram med tillhörande beskrivande text. Vid varje stapeldiagram redovisas 
också medelvärdet för påståendet. Varje tema avslutas med en sammanfattande analys 
av resultaten som presenterats i temat. Analyserna är gjorda utifrån det teoretiska 
ramverket och den tidigare forskning som presenterats. Avslutningsvis görs en 
sammanfattning av de resultat som framkommit i studien. 
 
Surveyundersökningen består av totalt 17 olika påståenden, A-Q, som respondenterna 
har fått ta ställning till genom att gradera i vilken grad de instämmer med påståendet. En 
etta på skalan innebär att respondenten tar fullständigt avstånd från påståendet och en 
sexa innebär att respondenten instämmer fullständigt. Undersökningen avslutas med 
fråga R, där respondenterna ombetts ange sin yrkesroll. I resultatet grupperas alla som 
svarat 1-3 som att de tagit avstånd från påståendet och alla som har svarat 4-6 grupperas 
som att de instämmer i påståendet. 
 
6.1 Pedagogers inställning 
Här presenteras resultaten från de påståenden i surveyundersökningen som berör 
studiens frågeställning gällande vilken inställning pedagoger i förskolan har till fysisk 
aktivitet inomhus. Tre kategorier gällande pedagogers inställning framkommer i 
studien, utifrån vilka resultat och analys kommer att presenteras. Kategorierna som 
presenteras är Inställning till fysisk aktivitet, Inställning till eget deltagande i fysisk 
aktivitet och Inställning till fysisk aktivitet i planerade aktiviteter och den fria leken. 
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6.1.1 Inställning till fysisk aktivitet 

 
Figur 1 - Jag tycker det är viktigt med fysisk aktivitet 
 
Samtliga respondenter har angett att de i någon mån tycker att det är viktigt med fysisk 
aktivitet. Majoriteten, 35 av 37 respondenter, instämmer fullständigt med påståendet. 
Medelvärdet gällande påståendet är 5,9, vilket tyder på ett starkt medhåll med 
påståendet. 
 

  
Figur 2 – Barn ska få möjlighet att utöva fysisk aktivitet INOMHUS 
 
Majoriteten 36 av 37, respondenter instämmer med påståendet att barn ska ges 
möjlighet till att utöva fysisk aktivitet inomhus. En respondent har graderat sitt svar 
med 3, vilket innebär ett svagt avstånd från påståendet. Medelvärdet för samtliga 
respondenter är 5,7, vilket visar att respondenterna som helhet anser att barn ska ges 
möjlighet att utöva fysisk aktivitet inomhus. 
 

 
Figur 3 – Det är viktigt att anpassa aktiviteter så att alla barn får uppleva rörelseglädje 
 
Samtliga 37 respondenter har angett att de instämmer i att det är viktigt att anpassa 
aktiviteter så att alla barn får uppleva rörelseglädje. 32 av respondenterna instämmer 
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fullständigt med påståendet och fem av respondenterna har graderat sitt svar med 5 
vilket tyder på ett starkt instämmande. Medelvärdet för påståendet är 5,9, vilket tyder på 
att det finns en vilja att anpassa aktiviteter i förskolan för att alla barn ska få uppleva 
rörelseglädje. 
 
Det som framkommer i studiens resultat gällande vilken inställning pedagoger har till 
fysisk aktivitet är att respondenterna överlag anser att det är viktigt både med fysisk 
aktivitet i allmänhet samt att barn har rätt till möjligheter att utöva fysisk aktivitet 
inomhus. I förskolans läroplan lyfts vikten av att barn ägnar sig åt fysisk aktivitet 
(Skolverket 2018) och utifrån läroplansteorin så synliggörs samhällets värderingar 
genom läroplanens skrivningar (Wahlström 2016). Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv 
tyder därmed vårt resultat på att pedagogernas inställning återspeglar samhällets 
värderingar i förskolans verksamhet. Resultatet i vår studie visar att pedagoger i 
förskolan har en positiv inställning till fysisk aktivitet, liknande resultat har även 
Sevimli-Celik och Johnson (2013) kunnat kartlägga i sin studie över förskollärares 
inställning till fysisk aktivitet. Undersökningen har fokuserat på vilken inställning 
respondenterna har till fysisk aktivitet inomhus i förskolan, vilket innebär att resultaten 
inte visar i vilken utsträckning fysisk aktivitet faktiskt genomförs inomhus. En studie 
genomförd av Pape et al. (2016) visar att pedagogers inställning till fysisk aktivitet är en 
viktig faktor som påverkar hur mycket barnen rör på sig. Resultatet från vår studie 
indikerar därmed att pedagogernas positiva inställning borde främja barns möjligheter 
till fysisk aktivitet. 
 
6.1.2 Inställning till eget deltagande i fysiska aktiviteter 

 
Figur 4 - Det är INTE viktigt att själv delta i planerade fysiska aktiviteter INOMHUS 
 
Tre av respondenterna instämmer fullständigt med påståendet om att det inte är viktigt 
att själv delta i planerade fysiska aktiviteter. Majoriteten, 33 av 37 respondenter, har 
angett att de i någon mån tar avstånd från påståendet, vilket innebär att de anser att eget 
deltagande är viktigt. Medelvärdet för påståendet är 1,8, vilket indikerar att 
respondenterna överlag anser att det är viktigt att själva delta i de planerade fysiska 
aktiviteterna som genomförs inomhus. 
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Figur 5 - Det är INTE viktigt att själv delta  i barns fria fysiska lek INOMHUS 
 
Av de 37 respondenterna är det 31 som angett att de tar avstånd från påståendet att det 
inte är viktigt att delta i barns fria fysiska lek inomhus, av dessa var det 18 som tog 
fullständigt avstånd. Flertalet av respondenterna anser därmed att det är viktigt att själva 
delta i den lek som initieras av barnen, vilket även medelvärdet på 2,3 indikerar. 
 
Majoriteten av respondenterna har angett att de anser att det är viktigt att som pedagog 
vara en aktiv deltagare i den fysiska lek som äger rum på förskolan, oavsett om den är 
planerad av pedagogerna eller initierad av barnen i den fria leken. Medelvärdet för i 
vilken grad respondenterna instämmer med påståendet angående att det inte är viktigt 
med deltagande vid planerad aktivitet är 1,8, medan medelvärdet för påståendet 
angående deltagande i barns fria fysiska lek är 2,3. Det indikerar att respondenterna 
tycker att det är något viktigare att själva delta i de aktiviteter som är planerade jämfört 
med de aktiviteter som initieras av barnen i den fria leken. Enligt läroplansteorin finns 
det utrymme för tolkning av läroplanens skrivningar och inga tydliga direktiv för hur 
verksamheten ska utformas (Wahlström 2016). Pedagogernas inställning till fysisk 
aktivitet i planerade aktiviteter respektive den fria leken, kan därmed påverka i vilken 
utsträckning barnen har tillgång till förebilder och stöd i sin grovmotoriska utveckling. 
Tidigare forskning visar att aktiva pedagoger som verkar som förebilder för barnen ökar 
barns aktivitetsnivåer (van Zandwort et al. 2010; Soini et al. 2014). Eftersom att 
påståendena i vår studie enbart berör vilken inställning pedagogerna har till eget 
deltagande i fysiska aktiviteter med barnen, visar inte resultatet i vilken omfattning 
pedagogerna faktiskt deltar i sådana aktiviteter. Men då respondenterna har angett att de 
tycker det är viktigt att vara aktiv tillsammans med barnen, tyder ändå resultatet på att 
pedagoger i förskolan borde bidra till att främja barns fysiska aktivitet då de genom 
aktivt deltagande blir goda förebilder för barnen. 
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6.1.3 Inställning till barns fysiska aktivitet i planerade aktiviteter och den fria 
leken 

 
Figur 6 - Det är viktigt med planerad fysisk aktivitet INOMHUS 
 
Gällande påståendet om att det är viktigt med fysisk aktivitet inomhus har en majoritet, 
35 av 37 respondenter, angett att de instämmer. Ingen av respondenterna tar fullständigt 
avstånd från påståendet, två av respondenterna har graderat sitt svar med 3 vilket 
innebär att de tar visst avstånd från påståendet. Medelvärdet på 5,4 indikerar ett överlag 
starkt instämmande i påståendet. 
 

 
Figur 7 - Barnen får INTE springa/klättra INOMHUS  i den fria leken 
 
Av de 37 respondenterna är det 23 som i någon mån instämmer med påståendet att barn 
inte får springa/klättra inomhus i den fria leken. 14 av respondenterna tar avstånd från 
påståendet i någon mån. Av de som tar avstånd från påståendet är det nio som har 
graderat sitt svar med 3, vilket indikerar att de tar svagt avstånd från påståendet. 
Medelvärdet på 4,0 tyder på att det finns en viss benägenhet att begränsa barns 
möjligheter till att springa och klättra i den fria leken inomhus. 
 
Majoriteten av respondenterna har angett att de anser att det är viktigt med planerade 
fysiska aktiviteter inomhus, samtidigt som över hälften har angett att barnen inte ges 
möjlighet till att klättra eller springa inomhus i den fria leken. Det finns en skillnad i hur 
påståendena är formulerade, då det ena handlar om hur viktigt något anses och det andra 
efterfrågar hur det verkligen fungerar i verksamheten. Så även om respondenterna 
menar att det är viktigt med planerade fysiska aktiviteter, så visar inte resultatet i vilken 
omfattning sådana aktiviteter faktiskt genomförs. På samma sätt visar inte resultatet från 
påståendet gällande om barnen får springa eller klättra inomhus i den fria leken vilken 
inställning pedagogerna har till fysisk aktivitet i den fria leken. Trots att påståendena 
gällande fysisk aktivitet i den fria leken och planerade aktiviteter är formulerade på 
olika sätt, tyder ändå resultatet på att respondenterna tycker att det är viktigare att 
barnen får tillgång till planerad fysisk aktivitet inomhus än att de har möjligheter att 
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springa och klättra i den fria leken inomhus. Resultatet i Raustorp et al. (2012) studie 
visar att pedagogerna påverkar barnen till mer stillasittande aktiviteter inomhus genom 
hur regler och rutiner var utformade. Utifrån de resultat som framkommit i vår studie 
drar vi en liknande slutsats att pedagogerna skapar regler som begränsar barnens 
möjligheter till fysiskt aktiv fri lek inomhus. I förskolans läroplan står det inte specifikt 
att möjligheter ska ges till fysisk aktivitet i den fria leken inomhus, Wahlström (2016) 
menar att pedagogerna har ett tolkningsutrymme gällande läroplanens formuleringar. 
Utifrån läroplansteorin är det möjligt att pedagogerna använder tolkningsutrymmet för 
att minimera springande och klättrande i den fria leken inomhus. 
 
6.2 Inomhusmiljön och material 
Här presenteras resultatet från de påståenden i surveyundersökningen som berör 
inomhusmiljöns utformning och tillgång till lokaler samt material som kan användas för 
att främja barns fysiska aktivitet. Resultaten under detta tema är en del i att besvara 
studiens frågeställning gällande olika faktorer som påverkar pedagogernas arbete med 
fysisk aktivitet inomhus i förskolan.  
 

 
Figur 8 - Jag är nöjd med våra möjligheter att utöva fysisk aktivitet i 
gymnastiksal/lekhall. 
 
Av de 37 respondenterna är det 23 av dem som i viss mån är nöjda med den möjlighet 
de har till fysisk aktivitetet inomhus i gymnastiksal/lekhall och 14 av respondenterna tar 
i viss mån avstånd från påståendet. Medelvärdet är 4,2, vilket tyder på ett överlag svagt 
instämmande med påståendet. 
 

 
Figur 9 - Jag är nöjd med hur inomhusmiljön är utformad för fysisk aktivitet. 
 
Gällande påståendet är 27 av 37 respondenter i viss mån nöjda med inomhusmiljöns 
utformning för fysisk aktivitet. Det är 10 respondenter som har tagit svagt avstånd från 
påståendet, då ingen har graderat sitt svar med 1. Medelvärdet på 4,4 tyder på att 
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respondenterna överlag i viss grad är nöjda med hur inomhusmiljön är utformad i 
förhållande till fysisk aktivitet. 
 

 
Figur 10 - Inomhusmiljön på avdelningen bjuder in till fysisk lek och rörelse. 
 
Av 37 respondenter är det 16 som instämmer i viss mån med påståendet att 
inomhusmiljön på avdelningen bjuder in till fysisk lek och rörelse. Av de 16 
respondenter som instämmer på påståendet är det fyra som instämmer fullständigt där 
de graderat 6. Av de 21 respondenterna som tar avstånd från påståendet är det åtta 
respondenter som graderat 3, elva respondenter som graderat 2 och två av 
respondenterna tar fullständigt avstånd och har graderat 1 på Likertskalan. Medelvärdet 
för påståendet är 3,4 vilket indikerar att inomhusmiljön inte bjuder in till fysisk lek och 
rörelse. 
 

 
Figur 11 - Barnen har alltid fri tillgång till redskap och material som främjar fysisk 
aktivitet INOMHUS. 
 
 Av de 37 respondenterna är det 12 som i viss mån instämmer på påståendet om att 
barnen alltid har fri tillgång till redskap och material som främjar fysisk aktivitet 
inomhus. Det är två av respondenter som graderat 6 då de instämmer fullständigt. Av de 
25 som tar avstånd från påståendet är det fyra av dessa som tar fullständigt avstånd och 
har graderat 1 på Likertskalan. Medelvärdet på 3,0 indikerar att barn har begränsad 
tillgång till material som främjar fysisk aktivitet. 
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Figur 12 - Jag är missnöjd med våra möjligheter att använda digitala verktyg i 
samband med fysisk aktivitet. 
 
Gällande påståendet att respondenterna är missnöjda när det gäller möjligheten att 
använda digitala verktyg i samband med fysisk aktivitet är det 12 av 37 respondenter 
som instämmer. 25 respondenter tar avstånd, av dessa 25 är det nio stycken som tar 
fullständigt avstånd och har graderat 1. Medelvärdet för påståendet är 2,7 vilket 
indikerar att respondenterna överlag är nöjda med möjligheterna att använda digitala 
verktyg i arbetet med fysisk aktivitet. 
 
I resultatet framkommer det att över hälften av respondenterna har angett att de inte 
anser att inomhusmiljön bjuder in till fysisk lek och rörelse. Det framkommer också att 
barn överlag inte har fri tillgång till material som främjar fysisk lek inomhus. Tidigare 
forskningsresultat visar att tillgång till miljöer som är utformade för fysisk aktivitet 
leder till att barns aktivitetsnivå ökar (Copeland, Khoury & Kalkwarf 2016; Soini et al. 
2014), och att det finns ett samband mellan ökade aktivitetsnivåer hos barn och god 
tillgång till rörelsefrämjande lekmaterial (Gubbels, Van Kann & Jansen 2012). I 
förhållande till dessa tidigare forskningsresultat tyder vår studie på att inomhusmiljön 
på avdelningen inte främjar barns möjligheter till grovmotorisk utveckling. En majoritet 
av respondenterna har angett att de i någon mån är nöjda med sin tillgång till 
gymnastiksal/lekhall, vilket tyder på att barnen har viss möjlighet att besöka lokaler som 
är utformade för fysisk aktivitet och rörelse.  
 
I läroplansteorin framgår att samhällets värderingar synliggörs i styrdokumenten 
(Wahlström 2016). I förskolans läroplan nämns det att barn ska ges möjlighet att 
använda digitala verktyg på varierande sätt (Skolverket 2018). Resultatet visar att 
majoriteten av respondenterna anger att de har möjlighet att använda digitala verktyg i 
samband med fysisk aktivitet. Utifrån läroplansteorin verkar samhällets prioritering av 
att barn ska utveckla digital kompetens ha fått genomslag i förskolans verksamhet, 
genom att pedagogerna har fått tillgång till och använder tillgängliga digitala verktyg i 
samband med fysisk aktivitet.  
 
En intressant kontrast som framkommer i resultatet är att en majoritet av respondenterna 
är nöjda med hur inomhusmiljön är utformad i förhållande till fysisk aktivitet, samtidigt 
som majoriteten också menar på att miljön inte bjuder in till fysisk lek och rörelse. 
Varför pedagogerna är nöjda med en inomhusmiljö som inte bjuder in till fysisk lek och 
rörelse framkommer inte i studien. Tidigare forskning visar att pedagoger har en 
tendens till att skapa ramar för verksamheten som begränsar barns möjligheter till 
fysiskt aktiv lek inomhus (Raustorp et al. 2012). Kanske beror resultatet i vår studie på 
att respondenterna inte vill att inomhusmiljö och material ska locka till springande och 
klättrande, då det är lek som de inte anser är lämplig inomhus av olika anledningar. 
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6.3 Yttre ramfaktorer 
Här presenteras resultaten från de påståenden i surveyundersökningen som berör hur 
yttre ramfaktorer påverkar pedagogernas möjligheter att arbeta med fysisk aktivitet 
inomhus. Med yttre ramfaktorer avses faktorer som den enskilde pedagogen har 
begränsade möjligheter att påverka, såsom exempelvis tillgång till lokaler eller 
personalbrist. Påståendena gällande yttre ramfaktorer syftar till att besvara 
frågeställningen om hur olika faktorer påverkar pedagogers arbete med fysisk aktivitet 
inomhus.  
 

 
Figur 13 - På grund av barngruppens sammansättning har vi fått avstå från att 
genomföra fysisk aktivitet INOMHUS. 
 
Majoriteten 31 av 37 tar i viss mån avstånd av påståendet att de har fått avstå från fysisk 
aktivitet inomhus på grund av barngruppens sammansättning. Av de 31 respondenter 
som inte instämmer på påståendet har 21 respondenter graderat 1, då de tar fullständigt 
avstånd. Sex av respondenterna tar svagt avstånd, då ingen har graderat 6 där man 
instämmer fullständigt. Medelvärdet på 1,9 indikerar att barngruppens sammansättning 
inte har påverkat arbetet med fysisk aktivitet inomhus negativt. 
 

 
Figur 14 - På grund av personalbrist har vi fått avstå från att genomföra fysisk aktivitet 
INOMHUS. 
 
Av de 36 respondenter som valt att besvara påståendet om de på grund av personalbrist 
fått avstå från att genomföra fysisk aktivitet inomhus är det sex som instämmer i någon 
mån. Av de 30 som graderat att de tar avstånd är det 12 som graderat 1, då de tar 
fullständigt avstånd från påståendet. En respondent har valt att inte besvara påståendet. 
Medelvärdet på 2,3 indikerar att inställd fysisk aktivitet inomhus på grund av 
personalbrist är ovanligt. 
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Figur 15 - På grund av lokalbrist har vi fått avstå från att genomföra fysisk aktivitet 
INOMHUS. 
 
Angående påståendet instämmer 10 av 37 respondenter att de på grund av lokalbrist har 
fått avstå från att genomföra fysisk aktivitet inomhus. Av de 27 respondenter som tar 
avstånd från påståendet graderade 19 respondenter med 1, vilket indikerar att de tar 
fullständigt avstånd. Medelvärdet för påståendet är 2,3 vilket tyder på att 
respondenterna har tillgång till de lokaler de behöver för att genomföra fysisk aktivitet 
inomhus. 
 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna inte anser att yttre faktorer har någon 
påverkan vare sig det gäller barngruppens sammansättning, personalbrist eller lokalbrist 
för att kunna genomföra fysisk aktivitet inomhus. Enligt ramfaktorteorin som 
läroplansteorin bygger på är utgångspunkten att visa samband mellan yttre faktorer och 
undervisningens utformning (Lundgren 2017). Forskning visar att de yttre 
ramfaktorerna har påverkan på hur arbetet med fysisk aktivitet genomförs. I van 
Zandwoorts et al. (2010) studie upplever pedagogerna att brist på lokaler och att dess 
utformning begränsar barns möjligheter till rörelse. Enligt Papes et al. (2016) studie 
visar resultatet att högre personaltäthet bidrar till bättre möjligheter till att genomföra 
planerad fysisk aktivitet. För att kunna dela upp barnen i mindre grupper är en högre 
personaltäthet behövligt, vilket framkom i Schlechter et al. (2017) studie att barns 
aktivitetsnivå ökade då barnen befann sig i mindre grupper. Vår studie visar dock att 
pedagogerna inte upplever några större begränsningar mellan yttre faktorer och 
möjligheten till att genomföra fysisk aktivitet inomhus, vilket skiljer sig från den 
tidigare forskning som presenterats här. Utifrån läroplansteorin tyder resultatet på att de 
ramfaktorer som tagits upp här inte påverkar utbildningens utformning negativt. Kanske 
är det så att pedagogerna i vår studie anpassar verksamheten så att fysisk aktivitet kan 
genomföras trots lokal- eller personalbrist, alternativt så är dessa faktorer inte vanligt 
förekommande i deras verksamhet.  
 
6.4 Pedagogers utbildning 
I detta tema redovisas de frågor från surveyundersökningen som berör vilken utbildning 
respondenterna har och vilka möjligheter de har till kompetensutveckling i förhållande 
till fysisk aktivitet. 
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Figur 16 - Jag anser att min utbildning har bidragit med den kunskap jag behöver för 
att arbeta med barns fysiska aktivitet. 
 
Majoriteten 33 av 37 respondenter instämmer med påståendet att deras utbildning har 
bidragit med de kunskaper som de behöver för att arbeta med barns fysiska aktivitet. Av 
de fyra respondenter som tagit avstånd är det ingen som graderat 1, då det indikerar att 
respondenterna tar ett svagt avstånd från påståendet. Medelvärdet för påståendet är 4,8 
vilket tyder på att respondenterna i viss grad är nöjda med den kunskap gällande fysisk 
aktivitet som deras utbildning har bidragit med. De fyra respondenter som tar avstånd 
från påståendet har angett att de arbetar som barnskötare. 
 

 
Figur 17 - Jag har möjlighet till kompetensutveckling gällande barns fysiska aktivitet. 
 
Gällande påståendet har 19 av 37 respondenter i viss mån möjlighet till 
kompetensutveckling gällande barns fysiska aktivitet. Av de 17 respondenter som tog 
avstånd graderade nio respondenter 3, vilket indikerar att de tar ett svagt avstånd från 
påståendet. Medelvärdet på 3,6 tyder på att det finns brister i tillgången till 
kompetensutveckling. 
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Figur 18 - Vad är din yrkesroll? 
 
Av de 37 respondenterna som besvarat surveyundersökningen är 22 förskollärare, 12 
barnskötare och tre har angett att de arbetar som resurs i förskolan. 
 
En majoritet av respondenterna anser att de har den kunskap som behövs för att arbeta 
med barns fysiska aktivitet. En kontrast till detta är att 17 respondenter graderade att de 
i någon mån inte har möjlighet till kompetensutveckling inom barns fysiska aktivitet. I 
läroplansteorin framkommer att styrdokumenten är levande dokument då samhället 
ständigt är föränderligt och ny kunskap synliggörs och omformuleras i våra 
styrdokument (Wahlström 2016). Om pedagogerna ska kunna bidra med att forma goda 
samhällsmedborgare behöver de möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Detta 
för att kunna följa samhällets utveckling gällande vilken kunskap och värderingar som 
anses viktig. Enligt Sevimli-Celik och Johnsons (2013) amerikanska forskning visar 
resultatet att över hälften av 149 förskollärare uppgav att de inte hade tillräcklig 
kompetens inom området fysisk aktivitet medan vår surveyundersökning visar att 33 av 
37 respondenter anser att de genom sin utbildning har fått tillräckliga kunskaper för att 
kunna arbeta med barns fysiska aktivitet i förskolan. Det tyder på att 
förskolepedagogiska utbildningar i Sverige överlag bidrar med den kunskap som anses 
viktig för att kunna främja och genomföra fysisk aktivitet med barn i förskolan. De fyra 
som har angett att deras utbildning inte har gett dem tillräckliga kunskaper gällande 
barns fysiska aktivitet är barnskötare. Det innebär att en tredjedel av barnskötarna i vår 
studie inte anser sig ha de kunskaper som de behöver för att kunna arbeta med barns 
fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån läroplansteorin framkommer rörelse som ett för 
samhället viktigt område då det skrivs fram i förskolans läroplan. Vi ser en risk för att 
det på avdelningar utan förskollärare kan finnas kunskapsbrister gällande hur såväl 
miljö och aktiviteter ska utformas för att främja barns möjligheter till fysisk aktivitet.   
 
6.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Resultatet i vår studie visar på att fysisk aktivitet är något som pedagoger i förskolan 
anser är viktigt, oavsett om det gäller barns rätt till fysisk aktivitet, det egna deltagandet 
i fysiska aktiviteter eller om aktiviteterna är planerade eller uppkommer spontant i den 
fria leken. Gällande miljöns utformning framträder ett intressant resultat då flera 
respondenter anger att de är nöjda med inomhusmiljön på avdelningen i förhållande till 
fysisk aktivitet samtidigt som många av respondenterna inte anser att miljön bjuder in 
till fysisk lek och rörelse. En majoritet av respondenterna anser att deras utbildning har 
gett dem den kunskap som de behöver för att främja barns fysiska aktivitet.  
 
Samhällets värderingar av viktig kunskap, pedagogernas tolkningsutrymme och yttre 
ramfaktorer är centrala begrepp från läroplansteorin (Wahlström 2016) som har lyfts 
fram i förhållande till resultatet. I de analyser som gjorts framträder olika möjligheter 
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och begränsningar i pedagogernas arbete med fysisk aktivitet inomhus. Gällande hur 
samhällets värderingar synliggörs i förskolans verksamhet ser vi möjligheter i att 
pedagogerna har en positiv inställning till fysisk aktivitet och att de använder digitala 
verktyg för att främja fysisk aktivitet. Den brist vi kan se är att pedagogerna inte har 
likvärdig tillgång till kompetensutveckling och att alla pedagoger därmed inte ges 
möjlighet till att ta del av nya rön. Hur pedagogerna använder sitt tolkningsutrymme 
kan påverka vilken tillgång barnen har till fysisk aktivitet inomhus i den fria leken. 
Gällande yttre ramfaktorer framgår i vårt resultat att yttre faktorer såsom personalbrist, 
lokalbrist och barngruppens sammansättning inte begränsar arbetet med fysisk aktivitet 
i förskolan. Däremot kan vi se en antydan till att barnen begränsas i förhållande till 
vilka material som finns tillgängliga. 
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7 Diskussion 
I diskussionskapitlet reflekterar vi först över hur valet av metod kan ha kommit att 
påverka studiens resultat. Här diskuteras även hur studiens resultat och analyser har 
besvarat våra frågeställningar samt hur läroplansteorin har använts för att genomföra 
analyser. 
 
7.1 Metoddiskussion 
I den här delen av diskussionen reflekterar vi över hur den valda metoden har påverkat 
studiens genomförande och resultat, genom att vi diskuterar och jämför fördelar och 
nackdelar med olika metoder.  
 
Valet av metod gjordes för att vi ville nå ut till ett stort antal pedagoger på kort tid, 
svarsfrekvensen blev dock inte så hög som vi hade önskat, vilket har lett till en 
begränsad mängd data. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att förlänga perioden 
som undersökningen var öppen att besvara. Den låga svarsfrekvensen kan i viss mån 
förklaras med att undersökningen inte har nått ut till samtliga möjliga respondenter, då 
det varit ett stort personalbortfall på förskolorna på grund av Coronaviruset (covid-19), 
samt att frågeformuläret var öppet under en begränsad tidsperiod på nio dagar, varav sju 
var arbetsdagar och att inga påminnelser skickades ut. Vi funderade på att lägga ut 
undersökningen via grupper på sociala medier för att på så sätt få in fler svar, men valde 
bort det alternativet då vi ansåg att studiens validitet skulle försvagas eftersom vi inte 
kunde vara säkra på att respondenterna verkligen är verksamma pedagoger. Även om 
empirin inte blev så stor som vi önskat har vi kunnat sammanställa diagram med 
medelvärden, utifrån vilka vi har kunnat göra analyser för att besvara våra 
frågeställningar. På en av frågorna var det en respondent som inte svarade, detta skulle 
kunna bero på att hen missat frågan, att vi inte gav någon möjlighet att välja ”vet ej” 
eller att respondenten valde att inte svara. 
 
På grund av storleken på empirin är det svårt att dra några tillförlitliga slutsatser 
gällande resultatet. Hade vi i vår undersökning inkluderat frågor angående exempelvis 
hur ofta de genomför planerad fysisk aktivitet inomhus och vilka material som används, 
hade eventuellt fler slutsatser kunnat dras utifrån den samlade bilden av resultatet. Trots 
en genomförd pilotstudie har det i efterhand framkommit ett eventuellt problem med 
hur väl frågan gällande vilken yrkesroll pedagogerna besitter besvarar studiens 
frågeställning angående hur utbildningsnivån påverkar arbetet med fysisk aktivitet. Det 
skulle kunna vara så att den yrkesroll pedagogerna har inte överensstämmer med vilken 
utbildning de genomgått. I resultaten har vi dock utgått ifrån att utbildning och yrkesroll 
överensstämmer. 
 
Om vi istället genomfört gruppsamtal, vilket vi också funderade på, hade resultatet sett 
annorlunda ut då det hade blivit en kvalitativ studie istället. Gruppsamtal hade 
möjliggjort för pedagogerna att ge mer detaljerade svar på de olika frågeställningarna, 
exempelvis genom att de hade kunnat specificera hur ofta de har planerade fysiska 
aktiviteter, vilka material de använder och vilka regler angående fysisk aktivitet som 
gäller för barnen inomhus. Detta hade blivit möjligt eftersom de hade kunnat formulera 
svaren själva och vi hade haft möjlighet att ställa följdfrågor. Dock hade inte lika många 
respondenter kunnat delta och komma till tals i studien genom gruppsamtal.  
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7.2 Resultatsdiskussion 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar pedagogers 
arbete med fysisk aktivitet inomhus i förskolan. Utifrån syftet formulerades tre olika 
frågeställningar som handlar om pedagogernas inställning till fysisk aktivitet inomhus 
och hur olika faktorer påverkar deras arbete med fysisk aktivitet inomhus. I denna del 
av diskussionen kommer vi att reflektera över och diskutera resultatet och genomförda 
analyser utifrån både tidigare forskning och läroplansteorin. 
 
Frågeställningen gällande vilken inställning pedagoger har till fysisk aktivitet inomhus 
har besvarats genom att det i studien framkommer att pedagoger överlag har en positiv 
inställning till fysisk aktivitet, både i allmänhet och inomhus i förskolans verksamhet. 
Detta var ett förväntat resultat, då även tidigare forskning visar att pedagoger är positiva 
till fysisk aktivitet (Sevimli-Celik & Johnson 2013). Pedagoger som är fysiskt aktiva i 
barns lek, och därmed sätter modell för barnen, medverkar till att höja barns 
aktivitetsnivåer i ett långsiktigt perspektiv (Soini et al. 2014), och barn rör på sig mer på 
förskolan än de gör i hemmen (Copeland, Khoury & Kalkwarf 2016). I vårt resultat 
framkommer att pedagogerna tycker att det är viktigt att själva delta i barns fysiska lek, 
vilket tyder på att pedagogerna är medvetna om sin roll som förebilder för barnen. 
Kanske är det så att pedagogernas positiva inställning också innebär att de faktiskt 
deltar aktivt i barns lek, vilket inspirerar barnen så de får möjlighet att uppleva 
rörelseglädje. Detta kan i så fall vara en del av förklaringen till varför barn rör på sig 
mer på förskolan jämfört med i hemmen, och en indikator på att barnen i förskolan ges 
möjlighet att utveckla en hälsosam och aktiv livsstil som kan följa dem genom livet. 
 
Angående hur olika faktorer påverkar arbetet med fysisk aktivitet inomhus i förskolan 
har det i studien framkommit olika resultat. Tidigare forskning som har undersökt hur 
olika faktorer påverkar kvaliteten på utbildningens utformning när det kommer till 
fysisk aktivitet i förskolan, har identifierat bland annat god personaltäthet (Pape et al. 
2016), mindre grupper (Schlechter et al. 2017) och anpassade miljöer (Copeland, 
Khoury & Kalkwarf 2016; Soini et al. 2014) som framgångsfaktorer för att främja barns 
rörelseaktiviteter. Resultatet i vår studie är därför en positiv överraskning då 
respondenterna har angett att de inte upplever några brister inom dessa områden. Det 
innebär att det finns goda grundförutsättningar för barn att vara fysiskt aktiva året runt. 
Detta resultat är förvånande eftersom pedagogerna i van Zandwoorts et al. (2010) studie 
lyfter fram faktorer som bristande material och brist på lämpliga lokaler som hinder för 
att genomföra fysisk aktivitet med barn. Kanske beror det på att olika huvudmän 
prioriterar olika områden och därför ser grundförutsättningarna för fysisk aktivitet 
inomhus olika ut beroende på vart man arbetar eller så finns det olika kompetens för att 
kunna anpassa verksamheten när förutsättningarna förändras. 
 
Inledningsvis blev vi förvånade över hur många av respondenterna i vår studie som 
angett att de är nöjda med en inomhusmiljö som de inte anser bjuder in till rörelse. Detta 
resultat kan tolkas i relation till den tidigare forskning som visar att inomhus ges barn 
främst möjligheter till fysisk aktivitet genom strukturerad lek (Sevimli-Celik & Johnson 
2013) och att pedagogerna begränsar barns lek utifrån ett säkerhetsperspektiv (van 
Zandwoort et al. 2010). Utifrån det perspektivet är det möjligt att förstå pedagogernas 
svar som en önskan att reglera barnens aktivitetsnivå inomhus med hjälp av miljöns 
utformning för att minska skaderisken. Att barnen begränsas inomhus kan dock leda till 
överlag minskad fysisk aktivitet under vinterhalvåret. 
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Pedagogernas utbildningsnivå påverkar enligt resultatet inte vilken inställning de har till 
fysisk aktivitet inomhus. Överlag är respondenterna i vår studie nöjda med den kunskap 
som deras utbildning bidragit med. Däremot ser vi i vårt resultat en indikation på att 
barnskötare inte får tillgång till tillräckliga kunskaper inom barns fysiska aktivitet i 
samma grad som förskollärare. På så sätt kan pedagogernas utbildningsnivå påverka 
barnens möjligheter till att utveckla sina fysiska färdigheter, beroende på hur arbetslag 
är utformade och vilka kunskaper som därmed finns tillgängliga under utbildningens 
planering och genomförande. Tillgången till kompetensutveckling verkar skilja sig åt, 
trots att samtliga pedagoger som deltar i studien arbetar inom samma kommun. En 
framgångsfaktor för att främja barns möjligheter att utveckla fysiska färdigheter är att 
pedagogerna har tillgång till kompetensutveckling (Sevimli-Celik & Johnson 2013). Att 
olika utbildningar inte ger samma förutsättningar till att arbeta med fysisk aktivitet och 
att det finns brister i tillgången till kompetensutveckling inom området, innebär därför 
risk för att kompetensen på alla avdelningar inte kommer att vara tillräckligt hög. Fysisk 
aktivitet främjar barns fysiska och psykiska utveckling (Wikland &Friedl 2018), därför 
är det viktigt att pedagogerna har god kompetens inom området. 
 
Studien har utgått från läroplansteorin som teoretiskt ramverk, vilket har hjälpt oss att 
kunna analysera och diskutera resultatet. I läroplansteorin lyfts såväl samhällets 
värderingar, pedagogernas egna tolkningsutrymme och yttre ramar fram som faktorer 
som påverkar hur verksamheten kan utformas (Wahlström 2016). I analysen har teorin 
använts för att förtydliga hur olika faktorer påverkar det pedagogiska arbetet med fysisk 
aktivitet inomhus i förskolan och hur samhällets värderingar gällande fysisk aktivitet 
synliggörs genom pedagogerna som arbetar i förskolan. 
 
Samhällets prioritering av att barn ska vara fysiskt aktiva synliggörs genom att 
läroplanen skriver fram rörelse som ett viktigt område för förskolan att arbeta med. Ur 
ett läroplansteoretiskt perspektiv har pedagogernas inställning en stor påverkan på hur 
utbildningen utformas, eftersom skrivningarna i förskolans läroplan ger utrymme för 
egna tolkningar (Wahlström 2016). Vår studie indikerar att pedagogerna har tagit till sig 
samhällets norm gällande fysisk aktivitet och för den vidare till barnen genom att ha en 
positiv inställning till rörelse och fysisk aktivitet i såväl planerade aktiviteter som 
spontant uppkommen lek och i kombination med digitala verktyg. 
 
Läroplansteorin handlar även om hur olika ramfaktorer påverkar vilken undervisning 
som blir möjlig att genomföra (Lundgren 2017). Vi hade räknat med att ramfaktorerna 
skulle ha en större påverkan på i vilken utsträckning pedagogerna kan arbeta med fysisk 
aktivitet inomhus. Pedagogernas tillgång till kompetensutveckling varierar, men i övrigt 
har de inte uppgett några större problem eller brister utifrån flera av de yttre ramfaktorer 
de tillfrågats om (lokaler, personalbrist, barngruppens sammansättning och utbildning), 
vilket tyder på att pedagogerna har goda förutsättningar för att kunna arbeta med barns 
fysiska utveckling. Däremot verkar det som att barnens fysiska utveckling inte främjas i 
förhållande till vilka material som finns tillgängliga för dem, om det beror på att 
främjande material inte alls finns på förskolan eller om pedagogerna väljer att förvara 
otillgängligt framkommer inte av studien. Läroplanen är ett levande dokument som 
baseras på samhällets värderingar, vilka är under ständig utveckling (Wahlström 2016). 
Det innebär att kunskapsområden i förskolan också hela tiden är under förändring. Att 
inte alla pedagoger har likvärdiga möjligheter till fortbildning kan därför innebära risk 
för att alla barn inte får tillgång till undervisning utifrån de senaste forskningsrönen och 
därmed får olika förutsättningar för framtiden. 
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8 Slutsats och pedagogiska implikationer 
Det finns en positiv inställning till fysisk aktivitet inomhus i förskolan, men samtidigt 
begränsas barnen i den fria leken genom att de inte får lov att klättra och springa 
inomhus. Under vinterhalvåret då barnen vistas mindre tid utomhus, ser vi därför en risk 
för att barnens möjligheter att utveckla delar av sina fysiska färdigheter blir begränsade 
till de tillfällen då planerade rörelseaktiviteter erbjuds inomhus. Läroplanens mål och 
riktlinjer gäller hela året och vi menar därför att det är viktigt att pedagoger anpassar 
utbildningen och miljön för att säkerställa att barnen har möjlighet att utveckla alla sina 
grovmotoriska färdigheter under hela året. Detta ska ses ur ett helhetsperspektiv där god 
arbetsmiljö, en balanserad dygnsrytm och barns rätt till rörelse ingår som viktiga delar. 
 
De resultat som framkommit i studien har inte visat på några större begränsningar 
utifrån de yttre faktorer som vi trodde hade betydelse för möjligheterna att genomföra 
fysiska aktiviteter inomhus. Detta var en positiv överraskning som innebär att det finns 
goda ramförutsättningar för arbetet med fysisk aktivitet inomhus. Därför är det i hög 
grad upp till pedagogerna att faktiskt utnyttja dessa förutsättningar och skapa varierade 
och inbjudande miljöer och möjligheter för barnen under hela året. Barn idag växer upp 
i ett stillasittande samhälle där digital teknik tar allt större plats. De flesta barn går på 
förskola och för att främja barns hälsa i ett långsiktigt perspektiv är det därför viktigt att 
pedagogerna använder alla möjligheter och verktyg som finns tillgängliga för att hjälpa 
barnen att skapa goda fysiskt aktiva vanor som leder till en hållbar livsstil. Samtidigt har 
inte alla pedagoger tillgång till samma möjligheter när det gäller kompetensutveckling 
vilket kan innebära risk för att barn inte har tillgång till en likvärdig utbildning i 
förskolan. 
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9 Vidare forskning 
Utifrån de resultat som vi har kunnat se i vår studie menar vi att det hade varit intressant 
att undersöka varför pedagoger är nöjda med hur inomhusmiljön är utformad för fysisk 
aktivitet samtidigt som de menar att den inte bjuder in till fysisk lek och rörelse. Vilka 
anledningar kan ligga bakom ett sådant resonemang? Kan det handla om att skapa en 
lugn arbetsmiljö eller att minska risken för skador som kan uppstå exempelvis genom 
att ramla eller krocka. Eller beror det på något helt annat? En kvalitativ studie där 
pedagoger ges möjlighet att själva formulera sina tankar runt frågan hade kunnat ge 
klarhet i dessa frågor. 
 
Oväntat var också att respondenterna inte anser att yttre faktorer, såsom lokalbrist, 
personalbrist eller gruppens sammansättning, har påverkat deras möjligheter att 
genomföra fysisk aktivitet inomhus negativt. Detta går emot tidigare forskningsresultat 
som visat på att ramfaktorer kan vara en stor begränsning. Beror resultatet på att 
pedagogerna arbetar inom samma kommun, eller är det så situationen ser ut i hela 
landet? Genom att göra undersökningar i olika kommuner skulle det skapas möjligheter 
att jämföra ramfaktorernas påverkan på den fysiska aktiviteten inomhus. 
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev 
 
Till dig som arbetar inom förskolan 
Information om och förfrågan om deltagande i surveyundersökning 
 
I ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att barn får goda vanor av fysisk 
aktivitet redan i förskolan. Barn är mest fysiskt aktiva utomhus men under 
vinterhalvåret kan det vara svårt att vistas utomhus lika mycket som under sommaren.  
 
Vi vill därför genomföra en studie vars syfte är att undersöka hur personal i förskolan 
arbetar med fysisk aktivitet inomhus. Med fysisk aktivitet avses i den här 
undersökningen aktiviteter som är pulshöjande och/eller där barnen ges möjlighet att 
utveckla sina grovmotoriska färdigheter. 
 
Personal som arbetar på kommunala förskolor i en kommun i södra Sverige kommer 
tillfrågas om deltagande i denna surveyundersökning. 
 
Frågeformuläret som tar cirka fem minuter att besvara består av 17 påståenden gällande 
arbetet med rörelse inomhus i förskolan samt en fråga om vilken yrkesroll du har. 
Frågeformuläret kommer vara öppet att besvara till och med 2020-03-27.  
 
Länk till frågeformulär: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdojWsJ7OpDgefnmPFgzRfic9ZGhjnohQ
EfbMOlcQYdeWdwgw/viewform?usp=sf_link 
 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och genom att skicka in det ifyllda 
frågeformuläret ger du samtycke till att dina svar används i studien. I frågeformuläret 
efterfrågas inga personuppgifter och svaren kommer inte gå att knyta till enskilda 
individer eller arbetsplatser. Materialet samlas in digitalt, inga obehöriga har tillgång till 
materialet som enbart kommer att användas till denna studie. 
 
Vi heter Paulina Thuresson och Annelie Weiland och går på Linnéuniversitetet i Växjö 
där vi läser till förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete, vilket 
är anledning till att denna surveyundersökning kommer genomföras. Har du några 
frågor så hör gärna av dig. 
 
Växjö 2020-03-18 
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Paulina Thuresson   Docent Kristina Holmberg 
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Bilaga B Frågeformulär 
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Bilaga C Operationalisering av forskningsfrågor 
 
Frågeformulärets frågor sorterade under vilken forskningsfråga de tillhör 
 
Vilken inställning har pedagoger i förskolan till fysisk aktivitet inomhus? 

A. Jag tycker det är viktigt med fysisk aktivitet 
B. Barn ska få möjlighet att utöva fysisk aktivitet INOMHUS 
C. Det är viktigt med planerad fysisk aktivitet INOMHUS 
D. Det är viktigt att anpassa aktiviteter så att alla barn får uppleva rörelseglädje 
E. Det är INTE viktigt att själv delta i planerade fysiska aktiviteter INOMHUS 
F. Det är INTE viktigt att själv delta i barns fria fysiska lek INOMHUS 

      O.  Barnen får INTE springa/klättra inomhus i den fria leken 
 
Vilka faktorer påverkar pedagogers arbete med fysisk aktivitet inomhus i förskolan? 

G. Jag är nöjd med hur inomhusmiljön är utformad för fysisk aktivitet 
H. Jag är nöjd med våra möjligheter att utöva fysisk aktivitet i gymnastiksal/lekhall 
I. Jag är missnöjd med våra möjligheter att använda digitala verktyg i samband 

med fysisk aktivitet 
J. På grund av barngruppens sammansättning har vi fått avstå från att genomföra 

fysisk aktivitet INOMHUS 
K. På grund av personalbrist har vi fått avstå från att genomföra fysisk aktivitet 

INOMHUS 
L. På grund av lokalbrist har vi fått avstå från att genomföra fysisk aktivitet 

INOMHUS 
M. Barnen har alltid fri tillgång till redskap och material som främjar fysisk 

aktivitet inomhus 
N. Inomhusmiljön på avdelningen bjuder in till fysisk lek och rörelse 

 
Hur påverkar pedagogernas utbildningsnivå den fysiska aktiviteten i förskolan?  
(Demografisk fråga) 
      P.   Jag anser att min utbildning har bidragit med den kunskap jag behöver för att 

arbeta med barns fysiska aktivitet 
     Q.   Jag har möjlighet till kompetensutveckling gällande barns fysiska aktivitet 
 

R. Vad är din yrkesroll? 
 


