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1. Inledning  

I dagens samhälle vet vi att vara fysiskt inaktiv bidrar till ohälsa. Det innebär att om vi 

håller oss fysiskt aktiva ökar vi vår hälsa som innebär en förbättrad hjärnkapacitet, 

bättre koncentrationsförmåga och ett bättre minne. Vi minskar risker för folksjukdomar 

som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, cancer och psykisk ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2010). Denna studie bygger på att undersöka hur förskollärarna 

uppfattar sig arbeta med att öka barnens intresse för att vara fysiskt aktiva, samt hur 

förskollärarna uppfattar begreppen fysisk aktivitet, rörelseaktivitet och om miljön har en 

betydelse för fysisk aktivitet. Som stöd i denna studie används den sociokulturella 

teorin med ögon från vuxenperspektivet; hur förskollärarna uppfattar sitt arbetssätt.  

Enligt läroplanen för förskolan (2018) ska verksamheten främja barnens hälsa. Detta 

innebär en fin balans mellan aktivitet och vila. Verksamheten ska bidra till barnens 

nyfikenhet och öka förståelsen för en hälsosam livsstil. Pedagogerna ska erbjuda barnen 

aktiviteter som ökar deras rörelseförmåga och deras lust för att hålla sig aktiva. 

Aktiviteterna ska erbjudas i olika miljöer, såväl inomhus som i utomhusmiljö 

(Skolverket 2018). 

Ämnet fysisk aktivitet är av intresse då vi vet dess betydelse för individens utveckling, 

både mentalt och kroppsligt. Detta vet vi genom tidigare forskning som gjordes inför 

denna studie och som bearbetas under punkt 3 Bakgrund. Intresset för att studera fysisk 

aktivitet i förskolan väcktes när vi varit ute i fält under förskollärarutbildningen, där vi 

såg att barnen erbjöds färre tillfällen att vara fysiskt aktiva och att dessa tillfällen ersatts 

med digitala verktyg i skolverksamheterna. Det finns även studier som visar att barnen 

tillbringar mer tid i förskolan än i hemmet, vilket gör att förskollärarna blir en viktig 

faktor för barnens utveckling. Detta gör att kunnig och bildad personal är en viktig del 

av verksamheten (Sollerhed 2017). Enligt Folkhälsomyndigheten (2010) är det av stor 

vikt att motverka långa perioder av stillasittande då även detta visats sig vara en faktor 

för ohälsa. Barnen som går i förskolan ska inte vara stillasittande i mer än en timme åt 

gången och bör hållas aktiva minst tre timmar om dagen, vid utspridda tillfällen (ibid). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna i förskolan uppfattar sitt 

arbete med fysisk aktivitet för att öka barnens intresse för ämnet. Vi vill även se hur 

förskollärarna uppfattar begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet och om de anser 

att miljön har en betydelse för fysisk aktivitet.  

 

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar förskolläraren sitt arbete för att öka barns intresse för att vara 

fysiskt aktiva? 

2. Hur uppfattar förskolläraren rörelseaktivitet? 

3. Hur uppfattar förskolläraren fysisk aktivitet? 

4. Hur uppfattar förskollärarna miljöns betydelse för fysisk aktivitet?  
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer bearbetad litteratur, tidigare forskning och styrdokument som är 

relevant för denna studie att behandlas. 

 

3.1 World Health Organization – WHO 

 

WHO:s (2010) rekommenderade riktlinjer för fysisk aktivitet för de yngre barnen under 

fem är att de ska vara fysiskt aktiva minst tre timmar om dagen och att detta bör vara 

utspritt under hela dagen. Dessa riktlinjer kommer från forskning som sammanställts av 

politiker och doktorander samt utbildare som specialiserat sig på hälsa. 2010 

publicerade WHO sina riktlinjer för fysisk aktivitet, dessa riktlinjer var dock riktat mot 

tre olika åldersgrupper; barn mellan 5–17 år, vuxna mellan 18–64 år samt åldersgruppen 

65+. Vid denna tid fanns det inga riktlinjer för barn under fem år, men en revidering 

gjordes 2017 och riktlinjer för fysisk aktivitet för barn under fem tillkom. Forskningen 

har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter även för de yngre barnens utveckling. 

Det bidrar bland annat till kognitiv och motorisk utveckling men också till bättre 

skeletthälsa. Positiva och hälsoeffektiva livsstilsmönster som presenteras för de yngre 

barnen visar sig ha en positiv påverkan på senare livsstilsbeteende (Organization 2010).  

 

3.2 Innebörden av fysisk aktivitet 

 

WHO skriver att till begreppet och definitionen av fysisk aktivitet, räknas alla rörelser 

med ökad energiförbrukning (Caspersen et al. 1985). Även Sollerhed (2017) skriver att 

all kroppslig rörelse med ökad energiomsättning definieras som fysisk aktivitet. 

Folkhälsomyndigheterna anser att fysisk aktivitet bör vara måttlig men även 

högintensitet och gärna en blandning mellan dessa två begrepp och att det bör vara flera 

dagar i veckan (Folkhälsomyndigheten 2010). 
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3.3 Fysisk aktivitet och barns utveckling 

 

Fysisk aktivitet är avgörande för barnens utveckling och hälsa. Under barnens första år 

är den grundläggande motoriska utvecklingen som mest intensiv och barnen utvecklar 

sina förmågor, vanor och livsstilsbeteende (Sollerhed 2019). Enligt läroplanen för 

förskolan (2018) ska verksamheten arbeta med rörelse, fysisk aktivitet och detta ska 

vara en genomgående faktor i barnens vardag. Barnens upplevelse och skapande av nya 

erfarenheter i att vara fysiskt aktiva kan bidra till en ökad rörelseglädje. Sollerhed 

(2017) skriver att det är viktigt att involvera barnen i fysiska aktiviteter redan i tidig 

ålder. Genom att låta barn få uppleva olika fysiska aktiviteter kan det bidra till 

rörelseglädje, som sedan bidrar till positiva levnadsvanor. Förskollärare har som 

strävansmål att få barnen medvetna, samt att öka deras förståelse för en hälsosam 

livsstil (Skolverket 2018). 

En faktor till ohälsa idag är ökningen av stillasittande. För att bevara och skapa hälsa 

krävs en fysiskt aktiv livsstil. Fysisk aktivitet påverkar vårt minne, koncentrationen och 

minskar risken för sjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2010). Under barnens första år i 

förskolan bör fysisk aktivitet involveras då det är en viktig faktor till att barn utvecklar 

sina motoriska färdigheter, samt bidrar till att barnen stärker sin benmassa (Fritz 2017). 

Ericsson (2005) gjorde en studie där hen undersökte effekterna av ökad fysisk aktivitet 

hos barnen. Resultatet av denna studie visade att fysisk aktivitet hade positiva effekter 

på minnet, koncentrationsförmågan men också på barnens grov- samt finmotorik.  

Andréason och Bärgaskörd (2016) skriver att rörelse är ett viktigt moment för barnen 

för att de ska lära känna sina kroppar. Många av de grundläggande motoriska 

övningarna utvecklas när kroppen är i rörelse. Att dagligen låta barnen jobba med 

rörelser såsom att rulla, åla, krypa, hoppa och springa aktiverar båda hjärnhalvorna, 

vilket bidrar till att barnen lär känna kroppens muskler och olika kroppsdelar. En enkel 

övning som att låta barnen träna på att hoppa jämfota bidrar till att barnen utvecklar sin 

koordinationsförmåga och sin balans (Andréason & Bärgaskörd 2016). 
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3.4 Moderate to vigorous physical activity – MVPA 

 

Fysisk aktivitet som bidrar till pulsökning och svettning, även kallad MVPA (Moderate 

to vigorous physical activity) är betydande för barns fysiska utveckling. En vardag med 

blandad hög- och lågintensiv aktivitet och korta vilostunder är det bästa för barnen. Det 

viktiga är att ge barnen möjlighet till högintensiva aktiviteter flera gånger om dagen och 

minimera lågintensiva och stillasittande stunder, då stillasittande minskar barnens 

energiomsättning. Fysisk aktivitet kan ske i förskolan och i hemmet, det är viktigt att 

kombinera och variera barnens aktiviteter med vardaglig, generell och planerad 

vuxenledd aktivitet, även kallad rörelseaktivitet. Det absolut bästa för barnens 

utveckling och energiomsättning är att varje dag kombinera alla tre olika aktiviteter 

(Sollerhed 2019). Fysisk aktivitet i kategorin MVPA är där barn får utföra en aktivitet 

som bidrar till svettning och pulsökning. Denna typ av fysisk aktivitet rekommenderas 

redan från tre års ålder. Detta innebär att barn från tre år bör av den rekommenderade 

aktivitetstiden på 180 minuter, utföra en eller flera aktiviteter som under dagen minst 

ska vara 60 minuter MVPA klassad fysisk aktivitet (Organization 2010). 

 

3.5 Fundamental movement skills – FMS 

 

Begreppet Fundamental movement skills (FMS), är en grundläggande motorisk 

förmåga. FMS delas in i tre kategorier: objektkontroll, stabilitetsförmåga och 

lokomotorisk färdighet (Ozmun & Gallahue 2016). Objektkontroll innefattar hur barnet 

hanterar föremål så som att kasta och fånga. Stabilitetsförmågan är förmågan där balans 

tränas upp och det kan göras till exempel genom att stå på ett ben. Lokomotoriska 

färdigheter tränas upp genom att till exempel springa och hoppa (Kain, Leyton, Soto- 

Sánchez & Concha 2018).  

I förskoleåldern äger barnet själv drivmotorn till att träna dessa förmågor. Just denna 

drivkraft får inte lov att hållas tillbaka utan barnet ska stimuleras och ges förutsättningar 
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för att träna upp sig på dem, ju oftare barnen tränar sin FMS desto mer stärks deras 

förmågor och deras rörelser blir automatiserade till slut. Med detta menas att barnen inte 

behöver tänka på att göra rörelserna utan att det sker automatiskt då det blivit lagrat i 

nervmuskelsystemet. En inövad och tränad FMS förmåga som blivit så pass tränad och 

automatiserad sitter kvar hela livet (Costa, Brookes & Henning 2000). Är det dock som 

så att barnen missar att lära sig FMS i förskoleåldern kan det bli mycket mer krävande i 

en annan fas i barnets liv och tyvärr kanske till och med äventyra att aldrig komma ifatt 

FMS. Den motoriska förmågan och den fysiska aktiviteten går hand i hand med 

varandra, då den motoriska förmågan är en utgångspunkt för att den fysiska aktiviteten 

ska kunna genomföras (Sollerhed 2019).  

 

3.6 Miljöns betydelse 

 

Ericsson (2005) beskriver miljöns betydelse för barnens motoriska utveckling. Det är 

viktigt att förskolans miljö är inspirerande och erbjuder barnen platser och ytor för att 

utveckla sin motorik. Bidragande faktorer till att barnen får sämre eller senare motoriska 

färdigheter är minskade lekplatser som istället täcks upp med mer gator och trafik 

(ibid). I läroplanen för förskolan (2018) skrivs det att verksamhetens uppdrag bland 

annat är att erbjuda barnen en miljö som ska uppmuntra till olika aktiviteter. Boldemann 

et.al. (2006) skriver att barnen är mer fysiskt aktiva utomhus och att miljön utomhus då 

bör vara fysiskt utmanande och utvecklande.  

Sando (2019) ville i sin studie uppmärksamma inomhusmiljön på förskolor, om miljön 

bjöd in för fysisk aktivet samt hur barnen påverkades av fysisk aktivitet i inomhusmiljö. 

Resultatet i studien visade att öppna ytor var till fördel för att barnen skulle utöva 

fysiska aktiviteter och skapa möjligheter för att utveckla sina motoriska färdigheter. 

Negationen som fanns i förskolans inomhusmiljö var att på ytor där höga bord eller 

annat högt föremål fanns, hämmades barnen i att vara fysiskt aktiva. Andreasson och 

Bärgaskörd (2016) skriver att miljön i förskolan är en viktig del i barns utveckling. 

Pedagogerna har som uppdrag att skapa en utmanande men också stimulerande miljö i 

verksamheten.  
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3.7 Förskollärarens roll 

 

Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) skriver att om förskolläraren utvecklar en trygghet 

för fysisk aktivitet kommer barnen att uppleva sig själva som obesvärade och röra sig 

obehindrat, detta hjälper dem framåt i sin utveckling. Förskolan ska bidra till att ge 

barnen inspiration att våga pröva sig fram i aktiviteter då det är deltagandet här som 

utvecklar barnens färdigheter. Det krävs att en förskollärare har kunskap inom ämnet 

fysisk utveckling, motorisk utvecklingsgång och insikten att se sambandet mellan 

motorik och lärande (Grindberg & Langlo Jagtöien 2000). Ericsson (2005) menar att 

förskolläraren ska delta aktivt i aktiviteterna med barnen, detta blir en positiv inställning 

i det sociala samspelet. I en annan forskning har resultatet visat att förskolläraren inte 

har kompetens för att kunna möta upp barnens behov för aktivitet och stimulans i den 

kognitiva utvecklingen (Timmons, Naylor & Pfeiffer, 2007). Forskarna Sevimli-Celik 

och Johnson (2013) gjorde en studie i USA om förskollärare och deras kunskap i 

undervisning för fysisk aktivitet där det visade sig att förskollärarna var engagerade och 

entusiastiska till undervisningen för fysisk aktivitet, men ansåg sig inte ha tillräckligt 

med kunskap. Studien gav ett resultat som påvisar att det är av största vikt att 

förskollärarna får kompetensutbildning (ibid).  

Sollerhed (2017) menar att det är viktigt med utbildad och kunnig personal i 

förskoleverksamheterna när det kommer till fysisk aktivitet. Detta för att barnen idag 

tillbringar mycket av sin vakna tid på förskolan och pedagogerna får en betydande roll i 

barnens inlärningsprocess av de funktionella rörelserna. Pedagogerna behöver ha 

rörelsekunskap för att möta upp barnens behov (ibid). Sollerhed (2017) menar att 

aktiviteten är för låg i förskolan och de fysiskt aktiva barnen blir nedtystade. Detta för 

att slippa “stim” inomhus och förskollärarna initierar då till lugna aktiviteter istället som 

gör att den fysiska aktiviteten automatiskt fallerar. Forskaren Sollerhed menar att ett 

mönster kan ses i detta arbete och att de mer stillsamma och stillasittande barnen beror 

på att förskollärarna lär barnen att sitta still. Detta gäller främst för barnen i åldrarna 5–

6 år, då barnen ska förberedas inför skolan (ibid).  
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I måluppfyllelsen för förskolan (Skolverket 2017) står det skrivet att personaltätheten 

spelar en stor roll för omsorgen och kvaliteten på arbetet men även kommunikationen 

personal sinsemellan samt mellan barnet och personalen. Utbildning och kompetens är 

av stor vikt för att kunna hålla en hög kvalitet på förskolan så att verksamheten kan 

bedrivas fullt ut. Förskollärarna har ett ansvar gentemot läroplanen med mål och 

riktlinjer och därför är det viktig att ge personalen på plats, alltså förskollärarna, den 

kompetensutbildning som behövs när det är möjligt. 

Forskarna Berglind & Tynelius (2018) genomförde en studie på barn i svenska förskolor 

om hur aktiva barn är på förskolan kontra hemmet, där resultatet visade att barnen faktiskt 

var mer aktiva i förskolan än i hemmet. I läroplanen för skolan (2018) under kapitlet 

förskolans uppdrag skrivs det som tidigare nämnt att förutsättningar ska ges genom att 

låta barnen få utveckla intresse för fysisk aktivitet (Skolverket 2018). Vill en förskollärare 

åstadkomma ett bra arbete med god kvalitet så är framförallt ett bra ledarskap en viktig 

faktor i verksamheten (Riddersporre 2010).  

 

3.8 Teoretisk utgångspunkt  

 

Denna studie använder den sociokulturell teorin som stöd för att analysera insamlat 

material och för att framställa rubriker till resultatet. I studien används den 

sociokulturella utgångspunkten utifrån ett lärarperspektiv som är ett vuxenperspektiv 

och inte ett barnperspektiv. Detta görs för att studien inte involverar barn utan endast 

utgår ifrån vuxnas uppfattningar. Teorin används genom att tolka förskollärarnas 

uppfattningar om sitt arbetssätt gällande fysisk aktivitet. Studiens teoretiska 

utgångspunkt baseras på Strandberg och Säljös tolkning av Lev Vygotskijs som är 

grundaren till den sociokulturella teorin.  

 

3.8.1 Sociokulturell teori 

Strandberg (2006) skriver att Lev Vygotskij är mannen bakom den sociokulturella 

teorin. Han tolkar Vygotskijs teorier som bygger på aktiviteter i ute- och innemiljö. 
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”Miljö är nämligen inget neutralt, i miljöer finns kunskaper, värderingar, känslor, 

förväntningar, livsmönster och artefakter inbäddat” (Strandberg 2006, s. 20). Han 

skriver bland annat om situerade lärandet, det sociala lärandet, medierade lärandet och 

proximala utvecklingszoner (Strandberg 2006). Säljö (2011) tolkar Vygotskijs teori 

genom att en mängd färdigheter, som att exempelvis gå och springa, behövs för att 

kontrollera sin kropp och detta görs via de biologiska processerna. När barn föds börjar 

processen med kommunikationen och därefter språket som behövs för att kunna föra sig 

oavsett kultur. Språket är av stor vikt i människans utveckling (Säljö 2011). 

 

3.8.2 Situerade lärandet 

Det situerade lärandet handlar om att barnen ska befinna sig i den lärmiljö där barnet 

ska lära sig (Strandberg 2006). Till exempel, ska barnen lära sig fysisk aktivitet bör de 

få tillgång till rätt miljö för rätt lärande som kan locka fram intresset för fysisk aktivitet.  

 

3.8.3 Det sociala lärandet 

Barnen lär sig först i interaktion med andra, då inre tankar blir yttre aktiviteter 

tillsammans med andra (Strandberg 2006).  

 

3.8.4 Medierade lärandet 

Även kallad medierade redskap. Det är med olika sorters verktyg eller artefakter som vi 

tar hjälp för att lyckas med att lösa problem eller hinder med hjälp av andra. För att slå 

ner en spik behövs en hammare, den medierade artefakten. Likaså språket blir 

medierade då det behövs för att kommunicera (Säljö 2011).  

 

3.8.5 Proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen kan även förkortas som enbart utvecklingszonen. Det 

är där barn övar och prövar sig fram till det som barnet inte kan och vill kunna. Detta 

görs med hjälp av och tillsammans med relationer, situationer och hjälpmedel. Genom 
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scaffolding och bra vägledning av förskolläraren ökar då intresset för ny lärdom samt att 

självförtroendet hos barnet ökar. I detta sker det en vidareutveckling och barnet lär sig 

mer och kunskap blir en möjlighet. Barnets medfödda kunskap växer inte fram 

automatiskt, den träder endast fram i interaktioner genom lärande och aktivitet 

(Strandberg 2006).   
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4.  Metod 

I detta kapitel kommer det att gås igenom hur vi gått tillväga i studien. En fördjupning 

av vad som gjorts har kategoriserats i underrubriker som lyder följande; kvalitativ 

ansats, urval, genomförande, metod för analys, tillförlitlighet och etiska övervägande.  

 

4.1 Kvalitativ ansats 

 

För att genomföra denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats. Det 

används när en studie behöver fastställa sitt resultat genom tankar och erfarenheter. Som 

Holme Magne & Krohn Solvang (1997) skriver går detta inte att mäta för att skapa 

förståelse. Därför har vi använt intervju med ljudupptagning som insamlingsmetod och 

använder citat för att stärka tolkningen av förskollärarnas uppfattningar om sitt arbete 

med fysisk aktivitet (ibid). Forskningsmaterial som blivit insamlat med en kvalitativ 

metod måste bearbetas innan forskarna kan gå vidare till analys (Denscombe 2016). 

 

 

4.2 Urval 

 

Ett urval för studien gjordes till intervjuerna, genomförandet blev till riktad till en viss 

yrkesgrupp, förskollärare. Då studiens syfte är att undersöka förskollärarnas 

uppfattningar blev ingen annan yrkesgrupp relevant (Bryman 2011). 

Ett bekvämlighetsurval gjordes i studien då förskolorna förhåller sig geografiskt utifrån 

forskarna. Ett bekvämlighetsurval kan även ses utifrån att studien inte heller fokuserar 

på ålder eller kön då detta inte är av relevans för studiens syfte (Denscombe 2016).  
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4.3 Genomförande 

 

Intervjufrågor arbetades fram till en pilotstudie, detta gjordes för att kontrollera så att 

intervjufrågorna var tillförlitliga, för att frågor och svar skulle hålla ett bra mått till 

studien. Pilotstudien genomfördes också för att kontrollera etiska dilemman som kan 

uppstå vid en intervju, som exempelvis personligt angrepp (Denscombe 2016). 

Resultatet av pilotintervjun gav ett par omarbetningar på en del frågor. Dessa 

omarbetningar blev till att två frågor togs bort då vi i efter arbetet insåg att de inte var 

relevanta för studiens syfte. Det blev även en omformulering på en fråga då vi vid 

pilotstudien insåg att den medverkande inte förstod frågan och upplevde den som 

personligt angrepp.  

På grund av att studien utfördes inom en specifik tidsram valdes tre förskolor inom en 

geografisk radie. På dessa tre förskolor genomförde vi fem intervjuer och detta gjorde vi 

enskilt på grund av säkerhetsföreskrifter om vistelsen på förskolorna och för att 

förskolläraren som blev intervjuad inte skulle få känslan av maktövergrepp som annars 

är en risk med två som intervjuar (Trost 2010). Innan intervjun påbörjades fick 

deltagaren skriva under en samtyckesblankett. Intervjuerna blev inspelade med 

ljudupptagning, detta gjordes med fördel för att sedan kunna lyssna på intervjun igen 

och lägga märke till tonfall och ordval. Med ljudupptagning kunde vi koncentrera oss på 

frågorna och svaren utan att lägga fokus på att föra anteckningar (ibid).  

I studien deltog fem förskollärare från tre olika förskolor i Skåne län. Namnen som ges i 

studien är fiktiva, detta för att deltagarnas identitet är anonyma. I tabellen nedan anges 

den sammanlagda beskrivningen på det insamlade materialet för respektive förskolor. 
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Tabell 1. 

Förskola Antal deltagare 
Representerade 

avdelningar 

Samtalens 

längd 

sammanlagt 

Antal 

transkriberade 

sidor 

Förskola Grön 2 deltagare 3 avdelningar 17 minuter 6 sidor 

Förskola Röd 2 deltagare 2 avdelningar 24 minuter 8 sidor 

Förskola Gul 1 deltagare 2 avdelningar 11 minuter 3 sidor 

 

I förskolan Grön deltog Kerstin och Inger, på förskolan Röd deltog Sara och Nova och 

på förskolan Gul deltog Samantha. Samtliga intervjuer hölls separata på grund av de 

föreskrifter som råder under pågående COVID-19 som nämnts ovan. De medverkande 

fick innan datainsamlingen information om studien muntligt samt via ett missivbrev. 

Därefter fick de skriva under en samtyckesblankett där det förklarades att det var 

frivilligt att medverka. Varje deltagares medverkan och information skyddas i en dator 

med kodlås. Det insamlade materialet är konfidentiellt samt förvaras oåtkomligt för 

allmänheten. Allt material kommer att förstöras när forskningen är klar och godkänd 

(Denscombe 2016). 

 

4.4 Metod för analys 

 

Efter varje intervju påbörjades en transkribering, där vi ordagrant skrev ner vad som 

sagts i ljudupptagningen av intervjun. Dessa skrifter skrevs sedan ut och vi klippte ut 

frågorna med svar från de medverkande. Vi markerade med överstryckningspenna den 

text som ansågs relevant till den ställda frågan. Därefter påbörjades en analysering av 

det transkriberade materialet med stöd från den sociokulturella teorin. Analyseringen 

sker även under transkriberingen, här går det att se mönster under tiden som det skrivs 

ner (Back & Berterö 2019). Mönster och struktur skapas för arbetet. Detta hjälper oss 

att vidare analysera datamaterialet och skapa kategorier och huvudrubriker (Denscombe 
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2016). Med stöd från sociokulturella begrepp såsom situerat lärande, det sociala 

lärandet, medierade lärandet och proximala utvecklingszonen, kategoriseras materialet 

och därefter kombineras teoretiska begrepp med resultatet och vi skapar anpassade 

huvudrubriker till vårt resultat utifrån våra frågeställningar; Förskollärarens 

uppfattningar, begreppsuppfattning och miljön som artefakt. Utifrån de teoretiska 

begreppen kunde vissa citat tas bort då de inte längre ansågs vara relevanta för studiens 

syfte. 

Forskarna transkriberade på var sitt håll men all bearbetning och analysering av 

materialet gjorde forskarna tillsammans.  

I analysarbetet använde vi oss av en fenomenografisk analysmodell, där vi stegvis gick 

igenom materialet. Steg 1: Att bekanta sig med materialet; Detta gjordes genom att 

lyssna igenom ljudupptagningarna flertal gånger och genom transkribering där 

ljudupptagningen ordagrant skrevs ner. Steg 2: Kondensation; här startas analysarbetet 

upp med hjälp av insamlat material. Transkriberingen skrevs ut i pappersform varpå 

frågor med svar klipptes ut. Papperna lades sedan i kategorier utefter frågorna och 

deltagarnas svar markerades med överstyckningspenna, den markerade texten 

innefattade de vi ansåg vara relevant för den ställda frågan, detta för att få en tydligare 

överblick. Steg 3: Jämförelse; Här jämför vi deltagarnas utsagor, detta gör vi för att 

urskilja likheter och skillnader om deltagarnas uppfattningar utifrån de ställda frågorna. 

Här ser vi om alla deltagarna uppfattar studiens frågeställningar på samma sätt eller om 

deras uppfattningar skiljer sig från varandra. Steg 4: Gruppering; Vi grupperar 

deltagarnas utsagor i olika högar som representerar likheter och skillnader. Steg 5: 

Artikulera kategorierna; Här lägger vi gränsen för vilka kategorier vi ska ha utifrån 

intervju frågorna. Deltagarnas liknande svar placerades utefter kategorierna och vi får 

en överblick som ger oss ett resultat för vidare analys till att sammanställa rubriker. Steg 

6: Namnge kategorierna; Här väljer vi namn på våra kategoriserade högar utifrån de 

sociokulturella begreppen; situerat lärande, det sociala lärandet, medierade lärandet och 

proximala utvecklingszonen. Detta görs då studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. Steg 7: Kontrastiv fas; Här sorteras de första kategorierna utifrån 

intervjufrågorna in i de namngivna kategorierna. De kategorier med mest relevans till 

studiens syfte kategoriseras in i de namngivna kategorierna och de andra sorteras bort 

(Dahlgren & Johansson 2019). 
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4.5 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet; Vi anser att denna studie är tillförlitlig, då vi menar att en annan forskare 

hade fått likvärdigt resultat om denna använder sig av samma tillvägagångssätt med den 

kvalitativa ansatsen. Då vi beskrivit vårt tillvägagångssätt i urval, metod, genomförande 

och analys i tidigare stycken kan detta upprepas (Denscombe 2016).  

Trovärdighet; Vi som forskare kan inte garantera att resultaten blir exakt. Men vi ger en 

försäkran på att studiens undersökning har kontrollerats genom analysarbete kontrat 

med tidigare forskning och detta för att studien ska stämma överens med god praxis. För 

att öka studiens trovärdighet kan det genomföras en respondentvalidering, detta har 

dock inte gjorts i denna studie och studiens trovärdighet blir då diskutabel (Denscombe 

2016).  

Överförbarhet; Studien är endast överförbar om en liknande studie görs i samma miljö 

och samma yrkesgrupp, förskollärare. Då studien riktar sig mot förskollärares 

uppfattningar om arbetet med fysisk aktivitet i förskolans miljö, går inte detta att 

återskapa om studien utförs på annan typ av verksamhet (Denscombe 2016). 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Denna forskningsansats har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna som är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017). Vi har använt oss av informationskravet genom att lämna ut ett 

missivbrev, där det beskrivs att deltagandet är frivilligt och information om studiens 

syfte. I missivbrevet framgår det att denna studie är sekretessbelagd och de deltagande 

kommer att ges fiktiva namn i studien och inga riktiga personuppgifter kommer att 

utges. Deltagandet blir anonymt och utgör konfidentialitetskravet. För att deltagarna ska 

kunna delta i studien har de fått skriva under en samtyckesblankett och detta krävs för 

att förhålla oss till samtyckeskravet. Deltagarna har även fått informationen om att de 

när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Studiens insamlade material förvaras 
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i en dator med kodlås där alla uppgifter finns på deltagarna, vi förhåller oss till 

nyttjandekravet och tar hänsyn till personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet 2017). Allt 

material kommer att raderas från hårddisk efter godkänt arbete. Ett dilemma som 

uppstått under studien är att på grund av tidsbrist har vi varit i kontakt med förskolor där 

vi har bekanta utbildade förskollärare. Detta har vi hanterat genom att dela upp 

intervjuerna, så att forskarna besökt förskolorna utan personlig koppling.  
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5.  Resultat och Analys 

 

I detta kapitel kommer bearbetat material att presenteras. Resultat och analys av vad 

som framkommit av våra tolkningar på det empiriska materialet. Utifrån studiens syfte 

att undersöka hur förskollärarna i förskolan uppfattar sitt arbete med fysisk aktivitet för 

att öka barnens intresse för ämnet samt att undersöka hur förskollärarna uppfattar 

begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet och om de anser att miljön har en 

betydelse för fysisk aktivitet, kommer resultatet att besvaras i följande kategorier: 

Förskollärarens uppfattningar, begreppsuppfattning och miljön som artefakt.  

 

5.1 Förskollärarens uppfattningar 

 

Vi tolkar att förskollärarna uppfattar sig arbeta med att få barnen intresserade av att 

hålla sig fysiskt aktiva. De delar en gemensam samsyn på att göra detta genom att ha 

minst en planerad fysisk aktivitet i veckan. Dessa aktiviteter ska ses som lek- och 

lustfyllda. Vi kan se att deltagarna på samtliga förskolor uppfattar sig själva som en 

utmanade förskollärare som stöttar barnen i de fysiska aktiviteterna. På förskolorna 

Grön och Röd uppfattar förskollärarna de fysiska aktiviteterna som rörelselekar och 

promenader men ger även svårtolkade alternativ som gympa, då deltagarna inte 

beskriver innebörden av gympan. Förskolan Gul uppfattar de fysiska aktiviteterna som 

hinderbanor, där barnen får uppleva rörelser som hoppa, krypa och gå balans. 

Kerstin på förskolan Grön uttrycker: 

”Vi utmanar barnen och låter dem få prova olika lekar och rörelser” 

Och Sara på förskolan Röd uttrycker: 

”Om man gör det lekfullt blir det lärande i det också” 

Genom att tolka deltagarnas uppfattning om att vara en utmanande och vägledande 

förskollärare kan vi se ett förhållningssätt inom det sociokulturella perspektivet, och på 
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detta vis kan förskollärarna tillsammans med barnen befinna sig i en proximal 

utvecklingszon. 

Inger på förskolan Grön beskriver: 

”Det krävs också en viss kännedom om vad barn behärskar för att kunna lägga den på 

rätt nivå om man då tänker den här proximala utvecklingen alltså så att de inte blir 

alldeles för svårt eller alldeles för lätt” 

Samtliga deltagare på de olika förskolorna anser att det krävs en förskollärare med en 

medvetenhet bakom de planerade aktiviteterna. På förskolan Grön – Kerstin, och 

förskolan Röd – Sara, beskriver de att det som krävs för att genomföra fysiska 

aktiviteter är en förskollärare som är engagerad och tycker det är kul. På förskolan Gul 

beskriver Samantha att det krävs ett kreativt tänk och att man ständigt ska hitta på nytt 

för att göra aktiviteterna roliga och utmanande.  

 

5.2 Begreppsuppfattning 

 

Vi tolkar att deltagarna uppfattar sig veta vad begreppet fysisk aktivitet innebär. 

Deltagarna har samsyn på begreppet fysisk aktivitet och deras uppfattning är att det sker 

när kroppen får röra på sig vid exempelvis promenader eller lek på gården och genom 

detta främjar barnen sin motoriska utveckling.  

Inger på förskolan Grön förklarar: 

”Alltså fysisk aktivitet är ju egentligen allting där man rör sig” 

När deltagarna får höra begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet tolkar vi det som 

att deltagarna ändrar uppfattning om innebörden av begreppet fysisk aktivitet. På 

förskolan Röd beskriver både Sara och Nova att rörelseaktivitet är den vardagliga 

rörelsen som innefattar promenader, lek på gården och yoga och den fysiska aktiviteten 

är pulshöjande, där syftet är att utmana kroppen genom kondition eller styrka. Förskolan 

Grön förklarar både Kerstin och Inger att de uppfattar begreppet rörelseaktivitet som 

något som sker hela tiden medan den fysiska aktiviteten är planerad och har ett syfte 
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som exempel pulshöjning och kondition. Samantha på förskolan Gul delar samsyn med 

deltagarna Kerstin och Inger på förskolan Grön när det kommer till begreppet fysisk 

aktivitet, då deltagarna anser att det är något som sker i styrda aktiviteter. Genom de 

styrda aktiviteterna uppfattas det som att deltagarna har ett syfte med aktiviteten. 

Kommunikationen ses som det medierade lärandet då ord och förklaring är av vikt så att 

rätt information ges till barnen så att barnen förstår vad som ska göras och varför. Vi 

tolkar att deltagarna använder kommunikationen som ett medierat verktyg genom att 

planera de fysiska aktiviteterna med fasta mål och syften. 

Inger på förskolan Grön säger:  

”Medvetet är undervisning, och där kan jag känna att vi har 

medvetenheten, från antingen det spontana där man plockar upp någonting 

ute, att ”oh har du provat att gå balans här, försök att klättra här jag hjälper 

dig” den här scaffolding – stöttande alltså eller att vi då har våra planerade 

när vi verkligen har en planerad verksamhet för att vi tänker att det här ska 

barn få vara med om på förskolan.” 

 

5.3 Miljön som artefakt 

 

Vi tolkar deltagarnas uppfattningar om miljöns betydelse i förhållande till fysisk 

aktivitet. Deltagarna uppfattar miljön som ett redskap och att det är endast deras egen 

kreativitet som sätter stopp. Samantha på förskolan Gul nämner att man kan inte kan 

skylla på att det inte finns fysisk aktivitet i verksamheten för att det inte finns en 

anpassad miljö; ” har man ett litet lite mindre rum lekrum eller vad man ska säga, så 

inte så fritt för grejor, nä då får man dela upp gruppen”. Även Sara och Nova på 

förskolan Röd uppfattar miljön av vikt men att man anpassar de fysiska aktiviteterna 

beroende på inom- och utomhusmiljön. Om en fysisk aktivitet sker i inomhusmiljö kan 

barngruppen delas in i mindre grupper.  

”Asså inomhus då är de bättre att man delar sig i små grupper för att kunna röra sig på 

en yta, liksom” 
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På förskolan Grön uppfattar Kerstin och Inger att miljön spelar roll och anpassar de 

planerade aktiviteterna utifrån barngruppens behov. På grund av rådande omständigheter 

av Covid-19 har Kerstin och Inger utfört fysiska aktiviteter utomhus. Det använder 

skogen som ett redskap då det finns utrymme för barnen att röra på sig och andra 

utmaningar som exempelvis kuperad terräng. I utomhusmiljö kan barnen använda sig av 

medierade artefakter som exempelvis pinnar och kottar, som blir till gubbar, kojor och 

svärd, ”I gympasalen kan du utmana med fysiska redskap, i skogen utmanar du med 

naturmiljön”. 

 

Analyseringen av intervjusvaren om miljön är att det använder den som artefakt. De 

anpassar de fysiska aktiviteterna utifrån lärmiljön de befinner sig i, vilket är ett 

situerade lärande. Inomhusaktiviteterna är oftast en lugnare variant av fysisk aktivitet 

där de ger exempel på yoga och rörelseramsor, medan de mer pulshöjande aktiviteterna 

sker utomhus. De använder sig av artefakter som idrottssalar, skogar och förskolgården 

men också inne i förskolans miljö.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna i förskolan uppfattar sitt 

arbete med fysisk aktivitet för att öka barnens intresse för ämnet. Vi vill även se hur 

förskollärarna uppfattar begreppen fysisk aktivitet och rörelseaktivitet och om de anser 

att miljön har en betydelse för fysisk aktivitet. Under denna punkt diskuteras resultatet 

med relevant litteratur samt val av metod.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat kommer att diskuteras i relation till forskningsfrågorna: Hur uppfattar 

förskolläraren sitt arbete för att öka barns intresse för att vara fysiskt aktiva? Hur 

uppfattar förskolläraren rörelseaktivitet? Hur uppfattar förskolläraren fysisk aktivitet? 

Uppfattar förskollärarna miljön som en betydande faktor för de fysiska aktiviteterna?  

Utifrån resultatet av intervjuerna går det att tolka fram att förskollärarna uppfattar sig 

arbeta utifrån läroplanens riktlinjer, för att bidra till barns intresse genom att ha en 

planerad fysisk aktivitet i veckan. Som läroplanen för förskolan (2018) beskriver ska 

undervisningen ge barnen möjlighet att få uppleva och utveckla intresse för fysisk 

aktivitet (Skolverket 2018). Aktiviteterna som deltagarna planerade var exempelvis 

hinderbanor, tabata som är en högintensiv intervallträning, promenader och lekar som 

utfördes på ett lek-och lustfyllt sätt. Som det skrivs i läroplanen för förskolan (2018) ska 

förskollärarna öka barnens förståelse och nyfikenhet för en hälsosam livsstil. De ska 

anpassa aktiviteter utifrån barngruppen men också utifrån det enskilda barnets behov 

(Skolverket 2018). Ser vi till WHO:s (2010) riktlinjer för fysisk aktivitet när de gäller 

barn upp till fem år, bör de vara aktiva minst 180 minuter om dagen där 60 minuter ska 

vara högintensivt (Organization 2010). Vi uppfattar att deltagarna inte har vetskap om 

riktlinjerna för fysisk aktivitet för de yngre barnen i förskolan då deltagarna endast 

erbjuder barnen en planerad fysisk aktivitet i veckan. Sollerhed (2017) skriver att det är 

viktigt att personalen besitter kunskapen för fysisk aktivitet. Barnen tillbringar stor del 

av sin vakna tid på förskolan och därför blir förskollärarnas roll en viktig del i barns 
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inlärningsprocess av de funktionella rörelserna. Att förskollärarna besitter kunskapen 

om rörelse bör vara av vikt för att få med det i den dagliga verksamheten (ibid).  

Hur förskollärarna uppfattar skillnaden på rörelseaktivitet och fysisk aktivitet är 

diskutabel, då vi upplevde olika svar kring fysisk aktivitet beroende på hur de fick 

frågorna ställda. När vi ställde frågan vad förskollärarna ansåg vad fysisk aktivitet 

innebar, fick vi till svar att det innefattade all kroppslig rörelse. När vi sedan ställde 

frågan vad de tyckte skillnaden på rörelseaktivitet och fysisk aktivitet var fick vi ett 

annat svar, att fysisk aktivitet är en aktivitet som bidrar till pulshöjning och 

rörelseaktivitet sågs som den dagliga rörelsen. Ser vi till vad Sollerhed (2017) skriver 

angående fysisk aktivitet är det när kroppen gör rörelser som ökar energiomsättningen 

(ibid). En fysisk aktivitet bör vara en kombination av måttlig intensitet och hög 

intensitet och ska gärna ske flertal gånger i veckan (Folkhälsomyndigheten 2010). 

Andréason och Bärgaskörd (2016) skriver att för att få barnen att utveckla de 

grundläggande motoriska övningarna och få en ökad kroppsuppfattning är rörelse en 

viktig faktor i vardagen (ibid). Tolkningen vi gör av resultatet är att förskollärarnas 

uppfattningar om begreppet fysisk aktivitet, är att det är pulshöjande och rörelseaktivitet 

som vardaglig rörelse. De ger klara exempel på att rörelseaktiviteterna bidrar till 

motorisk utveckling och den fysiska aktiviteten bidrar till pulsökning genom aktiviteter 

som tabata som är en högintensiv intervallträning och hinderbanor.  

Vi kan se att förskollärarna ser miljöns betydelse som artefakt, men en ”tråkig” gård ger 

förskollärarna en större utmaning till att skapa anpassade fysiska aktiviteter för 

barngruppen. Ett situerat lärande skapas genom att förskolläraren anpassar den miljön 

som finns och skapar ett lärande (Strandberg 2006). Miljön har en stor betydelse för 

barns motoriska utveckling, förskolans miljö ska erbjuda barnen inspirerande platser 

samt ytor för att utföra motoriska övningar (Ericsson 2005). Barnen anses vara mer 

aktiva i utomhusmiljö och den miljön bör då vara något som utmanar barnen till vidare 

utveckling (Boldemann et. al. 2006). Utifrån resultatet kontra litteraturen ser vi att 

förskollärarna inte upplever miljöns brister som ett hinder utan snarare som en 

utmaning. De anser att miljön har betydelse för de fysiska aktiviteterna, men att det är 

deras roll som förskollärare att använda det som finns som verktyg för att inspirera och 

utmana. 
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6.2 Metoddiskussion 

 

 

Innan arbetet sattes igång formulerade vi intervjufrågor, varefter den ena studenten gick 

ut i fält och gjorde en pilotintervju. Detta gjordes för att kontrollera så att frågorna var 

tillförlitliga samt om de gav oss ett relevant resultat för studiens frågeställningar. Precis 

som Denscombe (2016) skriver är en pilotstudie av högsta relevans i en forskning, om 

forskningen ska vara tillförlitlig. Pilotintervjun gav ett resultat som krävde 

omformulering av frågor då dessa inte ansågs relevanta. En konsekvens av tidsbrist 

gjorde att vi inte kunde utföra en andra pilotstudie med de nya formulerade frågorna, 

vilket är en nackdel för studiens tillförlitlighet. Vi har kommit fram till att resultatet för 

våra frågeställningars trovärdighet kan diskuteras. Studien har ej genomfört en 

respondentvalidering, vilket utgör att trovärdigheten blir diskutabel. Intervjufrågorna tar 

inte hänsyn till förskollärarnas egentliga vardag, som ibland kan ses som stressande med 

personalbortfall och sjukdomar.  

Som Holme Magne & Krohn Solvang (1997) skriver är en kvalitativ intervju en bra 

ansats för att undersöka tankar och erfarenheter. Detta anser vi är en lämplig metod till 

det valda syftet i studien. När intervjun görs mellan två personer blir kontakten mer 

personlig och det blir mindre risk för maktövergrepp. Vi använde oss av 

ljudupptagning, även detta för att det skulle bli mer personligt då vi lade fokus på att 

lyssna på den intervjuade och inte på att anteckna. Trost (2010) beskriver fördelarna 

med ljudupptagning med att man i efterhand kan höra intervjun upprepade gånger som i 

sin tur kan bidra till att man hör specifika ordval, tonfall och kan lyssna på vad som sägs 

ordagrant (ibid). Ljudupptagning såg vi som en fördel då vi kunde lyssna på intervjun 

upprepade gånger vid transkriberingen och fick med allt ordagrant. Vi tror att om 

intervjuerna varit längre med fler frågor och fler deltagare, hade resultatet blivit mer 

tillförlitligt. Detta på grund av mer information och material till studien.  

Denscombe (2016) skriver att om en studie ska ha en hög trovärdighet och 

tillförlitlighet måste en annan forskare kunna utföra samma forskning med samma 

metod och få ett likasinnat resultat (ibid). Vi anser att studien är tillförlitlig då vi forskat 

utifrån en strukturerad form, genom en kvalitativ ansats utifrån metod, urval, 
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genomförande, resultat och analys, därav studiens tillförlitlighet då en annan forskare 

kan utföra en likvärdig studie. För att öka studiens trovärdighet hade vi kunnat 

genomföra en respondentvalidering, detta har inte gjorts på grund av tidsbrist och 

studiens trovärdighet blir diskutabel. 

Analyseringen av det insamlade materialet handlar om att tolka den data som framställts 

(Denscombe 2016). Vi har tolkat och kategoriserat insamlat material med hjälp av de 

sociokulturella begreppen. I analysen utgick vi från en fenomenografisk analysmodell 

och dessa steg var till fördel under processen. Resultat och analys krävdes omarbetning 

för att fördjupa tolkningen av deltagarna utsagor. Omarbetningen bidrog till en djupare 

förståelse för de teoretiska begreppen i förhållande till studiens resultat.  

Det etiska dilemmat vi mötte, angående bekantskapen med intervjupersonerna, 

hanterade vi genom att dela upp så att vi inte kände personerna på platsen. Detta för att 

vi ändå skulle kunna utföra studien inom den bestämda tidsramen. Då studien utgår från 

de fyra forskningsetiska principerna där bland annat deltagarnas medverkan ska vara 

anonymt, kan bekantskapen ses som en problematiskt. Vi hanterar detta genom 

konfidentialitetskravet och använder oss av fiktiva namn och undviker att skriva vart 

förskolorna är, så att deltagarna kan känna sig trygga att medverka (Vetenskapsrådet 

2017). 
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7. Slutsats 

 

Vi har kommit fram till att förskollärarna försöker uppnå den proximala 

utvecklingszonen genom att utmana och stötta barnen i nuet. Förskollärarna uppfattar 

sig förstå betydelsen av användandet av miljön samt att de använder sig av ett medierat 

språk och genom att förklara aktiviteten och varför den ska utföras. 

Vi upplever dock att en kompetensutveckling för fysisk aktivitet är av behov då vi 

utifrån resultatet ser att en planerad aktivitet i veckan inte följer rekommendationerna 

för fysisk aktivitet för de yngre barnen. Då rekommendationerna är att barn ska vara 

aktiva minst 180 minuter varav 60 minuter högintensivt per dag, som tidigare nämnt 

under punkt 3.1 World Health Organization – WHO är inte en planerad aktivitet i 

veckan tillräcklig. 

Studien har medfört att vi som forskare fått nyvunnen kunskap om fysisk aktivitet och 

dess betydelse för barns utveckling; motoriska, kognitiva och positiva levnadsvanor.  

Vi hoppas att med denna studie väcka andra forskares intresse för fortsatt forskning 

inom fysisk aktivitet för de yngre barnen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Ålder:  

Hur många år har du varit verksam i verksamheten: 

Antal avdelningar på förskolan: 

 

1. Vad är fysisk aktivitet för dig? 

2. Vad tror du är skillnaden på rörelseaktivitet och fysisk aktivitet?  

3. I Läroplanen för förskolan skrivs det att förskolan ska ge barnen möjlighet till att 

utveckla intresse för fysisk aktivitet, hur jobbar ni med detta uppdrag? 

4. Vad krävs för att genomföra en fysisk aktivitet? 

5. Hur ofta utförs en fysisk aktivitet med barnen?  

6. Miljö - Vad spelar detta för roll? Ute/inne, lokal? 

7. Känner du till fördelarna för barns utveckling om de hålls fysisk aktiva? 
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Bilaga 2 

 

     Sid 1/2 

Information om projektet Fysisk aktivitet för barn 

i förskolan med försäkran om samtycke 

 

Cazzandra Tranberg och Liselotte de Mello genomför en studie om ämnet Fysisk 

aktivitet i förskolan, för ett Examens arbete. Detta är en förfrågan om Ditt deltagande i 

denna studie. Vi vill uppmärksamma Dig på att allt deltagande är frivilligt och att Du 

har rätt att avbryta Ditt deltagande närsomhelst.  

Vi, Cazzandra Tranberg och Liselotte de Mello, läser under hösten 2020 sista terminen i 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Syftet med denna studie är för att 

få erfarenhet genom att studera detta ämne, bidra till ytterligare kunskap inom detta 

ämne inom förskolan och att fullgöra examensarbetet med de krav för att bli godkänd på 

Kristianstad Högskola. Studien genomförs som en del av vårt självständiga arbete 

(examensarbete) och kommer att publiceras i en examensuppsats. 

 

Cazzandra Tranberg och Liselotte de Mello har påbörjat examensarbetet, där syftet är 

att vi ska undersöka förskollärarens arbetssätt för fysisk aktivitet för barn i förskolan.  

Vi har utformat intervjufrågor till ämnet och undrar om Ni skulle kunna tänka Er att 

vara med i en pilotstudie. Detta för att se om frågorna har hög trovärdighet för vår 

forskning. 

 

All insamlad empiri kommer att bevaras i våra personliga datorer i en låst mapp, efter 

uppsatsen är klar och godkänd kommer all empiri att raderas och tas bort från 

hårddisken. Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med 

lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). Era namn blir fiktiva i vårt 

examensarbete. 

 

All konstruktiv kritik är uppskattad. 
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Vi önskar besked om Ditt samtycke under vecka: 39  

 

Dina frågor är välkomna och Du kan kontakta oss på: 

Namn Cazzandra Tranberg: Cazzandra.tranberg0014@stud.hkr.se 

Namn Liselotte de Mello: liselotte.de_mello0017@stud.hkr.se 

 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Ing-Marie Åkerblom:  

ing-marie.akerblom@hkr.se 

 

 

x-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                               Sid 2/2 

Samtycke till deltagande i studien fysisk aktivitet 

för barn i förskolan 

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien fysisk aktivet 

för barn i förskolan. 

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta med ljudupptagning i 

studien för fysisk aktivitet för barn i förskolan.  

Datum …………………………. 

 

.....................................................................................       

Deltagares Namnteckning    

.....................................................................................      

Namnförtydligande 


