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Abstract:	
	
The overall aim of the study is to create a deeper understanding regarding the importance of the 
preschool teachers meaning for children's opportunities to physical activities in the preschool 
environment. With the study, we want to find out what meaning the preschool teachers have on 
children’s physical activity in the preschool and how they are using it. 
The study is based on semistructured interview questions with personal contact, through sound 
recordings and notes.	
	
The preschool teachers connect physical activity to movement and motor development, it was 
only one that mentioned the heart race-increasing activities. Preschool teachers mentioned how 
important the preschool’s environment is to be able to offer physical activities for the children. 
They also talked a lot about interaction and role models, what role interplay and role models have 
in the preschool activities between preschool teachers, children between themselves and 
preschool teachers and children. 	
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1. Inledning  
Hjärt- och kärlsjukdomar är något som allt mer uppkommer i dagens samhälle, även fetma, 

cancer och kognitiva sjukdomar på grund av allt mer stillasittande som sker i dagens samhälle 

(Cederholm & Hellénius 2017). De människor som har en låg grad av fysiska aktiviteter faller 

lättare för sjukdomar, få det svårare med inlärning och ingen hållbar hälsa. Medan de 

människor som är fysiskt aktiva får ett bättre hållbart liv med färre sjukdomar, eftersom 

fysiska aktiviteter som är pulshöjande leder till en bättre hälsa (Ekblom-Bak & Hellenius 

2010; Sollerhed & Ejlertsson 2008).	

    Enligt förskolans uppdrag ska verksamheten erbjuda förutsättningar att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom att barnen ges möjlighet till att vara med i fysiska aktiviteter. 

Verksamheten ska ge barnen möjlighet till att uppleva rörelseglädje och på så vis utveckla ett 

intresse för att vara fysiskt aktiva människor (Skolverket 2018). Motivation och 

spänningsfyllda aktiviteter som får barnen att känna trygghet kan leda barnen till att bli fysiskt 

aktiva, med en utstrålning av glädje, nyfikenhet och trivsel. Det ligger ett ansvar på 

förskollärarna i förskolan att ge barnen möjligheter till utveckling inom fysiska aktiviteter av 

en allsidig rörelseförmåga, genom att vistas i olika naturmiljöer (Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt 2002; Skolverket 2018).	

    Rekommendationer säger att barn ska röra sig minst 60 minuter om dagen, i pulshöjande 

aktiviteter (WHO 2010). Vi har genom våra erfarenheter inom förskolans verksamhet upplevt 

att fysiska aktiviteter har en tendens att rinna ut i sanden eller att det inte prioriteras i 

förskolans verksamhet. Eftersom de flesta barnen i dagens samhälle har långa dagar på 

förskolan, ligger det en stor vikt på att förskolans verksamhet kan erbjuda pulshöjande 

aktiviteter som gynnar barnen. 	

    Med detta i åtanke blev det en kvalitativ analys med fokusområde på att få reda på vad 

förskollärares och miljöns betydelse för barns möjligheter till fysiska aktiviteter i förskolans 

verksamhet. 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka förskollärares betydelse för barns möjligheter till fysiska aktiviteter i 

förskolans verksamhet.	
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1.2 Frågeställningar 

• Hur definierar förskollärarna fysisk aktivitet? 

• Hur uppfattar förskollärarna sina möjligheter till att utföra fysiska aktiviteter i 

verksamhetens miljö?	

• Hur ser förskollärarna på planerade gentemot spontana fysiska aktiviteter i 

verksamheten?	
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2. Litteraturgenomgång 
Under litteraturgenomgången kommer vi att gå igenom begreppen lärandeobjekt, miljöns 

betydelse, fysisk aktivitet, motorisk förmåga, hälsoeffekter och teoretiska perspektiv.  

Dessa anses vara av stor vikt till en bättre förståelse under läsandets gång, samt studiens 

innehåll.  

2.1 Lärandeobjekt 

För att barn ska lära sig något behöver lärarna vara medvetna om lärandeobjektet, vilket 

menas med att lärare behöver ta ställning till vad de vill synliggöra för barnen (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson 2013). Genom att introducera vad det är undervisningen 

ska handla om, riktar lärarna barnen mot lärandeobjektet som de vill erbjuda i undervisningen 

(Doverborg et al 2013).	

    Det är minst lika viktigt att avsluta en undervisning som det är att introducera en 

undervisning, undervisning är en målstyrd process som syftar till utvecklande och lärande. Att 

avsluta en undervisning med att prata om vad man har gjort är ett bra sätt för att det ska bli 

meningsfullt för barnen. När läraren låter barnen sätta ord på det som de har lärt sig blir det 

mer synligt för barnen och bidrar till deras meningsskapande. Det blir även synligt för läraren 

ifall lärandeobjektet uppfattades av barnen, till exempel att avsluta en fysisk aktivitet genom 

att reflektera med barnen angående, hur det kändes, vad det kunde bero på och avsluta med 

om varför det är viktigt att röra på sig (Doverborg et al 2013). 	

    Metakommunikation är enormt viktigt för barns meningsskapande och förståelse av något, 

det räcker inte att göra något utan vi måste även prata om det. En metakommunikation där 

lärare och barn pratar och reflekterar om vad dem har gjort, genom dessa samtal hjälper 

läraren barnen att få syn på något specifikt, samt att det hjälper barnen att skapa mening, göra 

deras erfarande begripligt (Doverborg et al 2013).	

    Om läraren vill att barnen ska lära sig något specifikt behöver barnen erbjudas detta i 

vardagen på förskolan, för att barnen ska få ett kunnande och få erfara. Förskollärarna ska 

kunna ha ett lärandemål med vad fysisk aktivitet är för något, men de måste ha en klar bild 

vad det innebär och går ut på. Förskollärarna ska kunna ha en förståelse i vad det betyder för 

barnen och varför det ska läras ut, ge barnen de förutsättningarna till en bättre förståelse för 

begrepp och aktiviteten. Om barnen aldrig erbjuds fysiskt krävande aktiviteter i förskolan 



 

9 

 

lämnar lärarna barnen att skapa helt egna idéer och bilder av vad fysisk aktivitet är. Barnen 

får då aldrig någon chans att skapa ett kunnande och en förståelse om vad fysisk krävande 

aktiviteter verkligen innebär (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 	

2.2 Miljöns betydelse 

Miljön på förskolan har otroligt stor betydelse för att ge barnen förutsättningar till fysiska 

aktiviteter. Enligt läroplanen för förskolan (2018) ska arbetslaget se till så att det är en 

tillgänglig miljö för varje enskilt barn inom rörelse, utveckling, lek och lärande (Skolverket 

2018).	

    Förskollärarna på förskolan ansvarar för att utforma både inne- och utemiljön på ett sådant 

sätt att den ska verka inbjudande, stimulerande, spännande, lustfylld, utmanande och locka till 

olika typer av aktiviteter. Miljön bör inspirera till rörelse så att barnen kan utöva fysiska 

aktiviteter. Varje barn är olikt det andra, det är därför otroligt viktigt att anpassa miljön på ett 

sådant sätt att den ska kunna fungera för alla. Varje enskilt barn ska kunna utvecklas efter sina 

egna erfarenheter, behov och intressen. I miljön får barnen möjlighet att utvecklas i sin 

kunskap och tränas i att se sitt eget lärande. Miljön ska främja och stimulera barns lärande 

(Amhag, Kupferbeg & Leijon 2013). Miljön är en av de viktigaste faktorerna för barnens 

utveckling, det är den som sätter både begränsningar och möjligheter för både hur och vad 

barnen ska kunna utveckla inom motoriken (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). 

Begränsningar som barnen kan få i miljön runt om sig, leder till begränsningar i utvecklingen, 

alltså vilka möjligheter dem har runt om sig som gör att de kan utvecklas eller vilka 

möjligheter de inte har som gör att dem inte kan utvecklas vidare. Desto större chans barnen 

har att kunna springa, klättra, cykla, gå balans med mera, desto bättre motorisk utveckling och 

kroppskontroll får de (Jagtøien et al. 2002). Pagels & Raustorp (2013) benämner att de 

förskolor med en bättre utformning på förskolegården, ger barnen en bättre möjlighet till 

pulshöjande fysiska aktiviteter, vilket främjar barnens hälsa. Lärandemiljön i 

lärandesituationen är därmed också viktigt, eftersom barnet ska ha en positiv upplevelse 

måste den kunna bemästra sitt mål och sin självbild, vilket påverkar till en fortsatt motivation 

till fysiska aktiviteter (Jagtøien et al. 2002). 	

    Miljön som finns runt barnet har en stor betydelse, vilket den ryske-amerikanska 

psykologen Urie Bronfenbrenner kom fram till. Urie studerade länge inom det 
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utvecklingsekologiska perspektivet, vilket innebär vad för betydelse miljön har på enskilda 

individer. Han skapade en modell för en bättre förståelse hur grupper, organisationer och 

samhälle påverkar individen. Urie valde att dela in modellen i fyra olika nivåer vilka står för 

mikro-, meso-, exo- och makrosystem.	

    Mikrosystemet är den som ligger närmast individen som är en viktig del till att individen 

som i detta fall är barnet ska må bra och få en bra balans, som till exempel, förskola, 

kamrater, familj. Detta ökar barnets relationer, roll och sociala situationer.	

    Mesosystemet innebär kopplingar till vad som gynnar barnet som mest, alltså till exempel 

att föräldrarna har en bra kontakt med förskolan, genom en bra kommunikation med 

pedagogerna, delvis går på föräldramöte och utvecklingssamtal. 	

    Exosystemet är inget som påverkar barnet indirekt, men kan påverkas på långt håll i 

närmiljön, vilket menas med hur föräldrarnas arbetssituation ser ut eller förskolans 

personalsituation. 	

    Makrosystemet handlar om värderingar och generella drag i samhället om till exempel 

kulturella faktorer. Ett bra exempel är föräldraförsäkringen, vilket gör det möjligt att vara 

hemma med barnet den första tiden. Andra exempel är familjepolitik, levnadsstandard, och 

skolplikt (Hwang & Nilsson 2011). 

För en bättre förståelse ser Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ut på detta sättet. 

 
Figur 1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell	
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2.3 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är all rörelse som produceras av skelettmuskulaturen och som gör att vår 

energiomsättning ökar påtagligt. Begreppet fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse under 

arbetet, fritid eller under träning. Enligt rekommendationer ska barn vara fysiskt aktiva minst 

60 minuter om dagen (WHO 2010), då det ska vara fysiska aktiviteter som är medelintensiva 

till kraftfulla även kallat MVPA (Moderate and Vigorious Physical Activity). MVPA innebär 

att pulsen går upp och vi svettas och blir varma. Fysiska aktiviteter kan vara olika intensiva, 

från lågintensiv till högintensiv. Vid en lågintensiv fysisk aktivitet blir energiomsättningen 

inte så stor om barnen till exempel går en liten promenad till skogen, eftersom barnen inte får 

upp sin puls som de får av en högintensiv aktivitet. Barnen behöver göra någon form av fysisk 

aktivitet som är av en högintensiv karaktär som gör att de svettas och blir andfådda, vilket det 

blir allt mindre av i dagens samhälle på grund av mer stillasittande framför medier, tv eller 

sina tekniska redskap (Sollerhed 2017).	

    Motivationen är det som bygger både på en inre och yttre kraft hos barnen till att utföra och 

våga pröva sig på fysiska aktiviteter. Den inre kraften ger barnen motivation till att vilja nå 

sitt mål. Medan den yttre är det som utgörs, vad som görs med kroppen för att uppnå målet 

eller utmaningen. Det är viktigt för pedagogerna att uppmuntra och att göra fysiska aktiviteter 

till positiva upplevelser, eftersom barnens grund ligger till en inre motivation till att utföra 

den yttre motivationen. Barnen kan med positiv inställning, därefter själva ta egna initiativ till 

fysiska aktiviteter (Folkhälsomyndigheten 2019; Sollerhed 2017). 	

2.4 Motorisk förmåga  

Motorisk förmåga är något människan lär sig redan sedan barnsben. Motorisk förmåga är när 

människan lär att röra sig och bygga upp sina muskler från så ”litet” som att knipa igen 

handen till så “stort” att kunna springa. Alltså alla funktioner som kontrollerar och styr våra 

kroppsliga rörelser (Jagtøien et al. 2002). Genom åren går barnen igenom en motorisk 

utveckling från finmotorik till grovmotorik, som sedan är en viktig förutsättning för att utföra 

fysiska aktiviteter som barn till vuxen ålder (Sollerhed 2017). 	

    Finmotorik är de små rörelserna som är precisa till exempel, måla, pärla eller bygga med 

lego. De små musklerna utvecklas och byggs upp, vilket leder till en motorisk utveckling. 
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Grovmotorik är när de större musklerna är i rörelse, så som mage, ben eller rygg, till exempel, 

barnen lär sig från att krypa till att gå, till att kunna spring (Jagtøien et al. 2002).	

     Förskollärare ska stimulera barnens motoriska utveckling och det stöd som behövs, medan 

det ligger mer ansvar på att finna nyfikenheten och intresse som främjar barnens utveckling i 

lärande för barn, samt pedagogiska utvecklingar i olika miljöer (Skolverket 2018). Utemiljön 

och samspel är en viktig faktor hos barnen, eftersom de leker tillsammans och lär sig 

tillsammans. Barnen utforskar och upptäcker tillsammans, vilket kommer bidra till att barnen 

får samspela och kommunicera (Amhag et al. 2013). Barnen skapar tillsammans ett 

samlärande, där de får ta del av varandras erfarenheter och kunskap. 	

2.5 Hälsoeffekter 

Att ha ett fysiskt aktivt liv minskar riskerna för att utveckla olika former av sjukdomar som 

till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fetma, cancer, demens och depressioner 

(Sollerhed 2017). Redan under barndomen utvecklas vävnaderna i kroppen och ådrornas 

elasticitet tränas upp, vilket är helt beroende av högintensiv fysisk aktivitet som får fart på 

blodcirkulationen och sätter igång kärlväggarnas rörelser. Stelnar barnens ådror till blir det 

lättare för blodfetter att fastna på ådrornas insida och påbyggnaden av fetter får en chans att 

börja alldeles för tidigt. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och det 

största hälsoproblemet i västvärlden (Cederholm & Hellénius 2017). Studier visar på att en 

god syreupptagningsförmåga minskar risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Det är 

därför av allra största vikt att barn får träna upp sin kondition redan i unga år. För om man en 

gång har haft en god kondition och syreupptagningsförmåga är det lättare att träna upp det 

igen senare i livet (Sollerhed 2017). För att behålla en bra hälsa genom hela livet är det viktigt 

att ha igång vår rörelse regelbundet från barndom till ålderdom. Det är viktigt att erbjuda 

barnen en chans att få uppleva rörelseglädje redan i tidig ålder för att sedan låta det bli till en 

naturlig vana i resten av livet. Alltså är det viktiga att finna rörelseglädjen och att behålla den. 

(Sollerhed 2017). 	

    Fysisk aktivitet, ger människan både bättre sömn, koncentration och humör, samt mindre 

orolighet och stress. Det ger även en bättre intelligens som stärker ditt minne och kreativitet, 

förbättrar även arbetsminnet, läsförståelsen och den matematiska förmågan. 

(Folkhälsomyndigheten 2019; Hansen 2016).	
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    Professorn Fred Gage (2019) har genom flertal forskningar kommit fram till att fysiska 

aktiviteter stimulerar och bildar nya hjärnceller mellan två till fyra gånger mer än vanliga fall, 

beroende på vilken ålder, art och hur länge man är fysiskt aktiv. Att människan kan bilda nya 

hjärnceller är en storslagen forskning. Detta innebär att redan i tidig ålder kunna förebygga 

sjukdomar, så som schizofreni, demens eller andra kognitiva sjukdomar, samt när vi bildar 

nya hjärnceller förbättrar vi vårt minne och inlärning. Desto mer man rör på sig desto 

smartare blir man (Hillman, Pontifex, Raine, Castelli, Hall & Kramer 2009). Hansen (2016) 

gjorde en undersökning på två olika grupper, varav en skulle sitta ner medan den andre skulle 

vara ute och gå i 40 min. Därefter skulle alla göra ett test samtidigt, de skulle tänka var för sig 

och skriva ner allt som de kunde komma på angående vad en tegelsten kunde användas till. 

Det visade sig att den gruppen som promenerade hade 60% mer svar och kreativitet. Hansen 

(2016) skriver därefter att en promenad på 15-30 minuter hjälper hjärnan att prestera bättre, 

vilket håller i sig i ungefär en timme. I en annan studie som höll på i ett år, visade det sig att 

den ena gruppen som var ute och gick i 40 minuter tre gånger i veckan, ökade deras 

hippocampus (minnesdelen) med 2%, jämfört med den andra gruppen som inte var fysisk 

aktiva som minskade på 1,4%. Hansen (2016) menar att människor kan promenera hjärnan 

yngre och smartare.	

2.6 Teoretiska perspektiv 

Enligt det sociokulturella perspektivet har alla människors tänkande sitt ursprung från våra 

sociala handlingar. Individers tänkande har inte sitt ursprung från en egen inre mental bild, 

utan människor lär sig genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra 

(Säljö 2014). När individer utför fysiska aktiviteter tillsammans lär de sig vad fysiska 

aktiviteter innebär. Tänkandet hos en individ är sådant som vi har fått till oss genom olika 

interaktioner med andra människor, våra erfarenheter. Interaktioner är det som sker mellan 

olika individer, handlingen mellan människor. Våra erfarenheter kan vi sedan ta med oss i 

framtida situationer och använda som en resurs (Säljö 2014). Först finns det på det sociala 

planet och därefter på det psykologiska planet. Det är från våra verkliga handlingar i livet som 

våra psykologiska processer kommer ifrån. De fysiska aktiviteterna barnen gör i förskolan 

tillsammans är avgörande för deras utveckling (Säljö 2014).  
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    Individers handlingar är alltid situerad, de äger rum på specifika platser. Individers 

handlingar sker genom deras egna kunskaper och erfarenheter och vad de medvetet eller 

omedvetet anser att omgivningen kräver av dem (Säljö 2014). Handlingar och platser 

påverkar det lärandet som ska erbjudas, därför är det viktigt att tänka på var lärandet ska äga 

rum under planeringen av en aktivitet (Säljö 2014). Har förskolans verksamhet en miljö som 

erbjuder fysiska aktiviteter, finns det en större chans att lärarna planerar in fysiska aktiviteter 

för barnen i just den miljön, till exempel om verksamheten har tillgång till en idrottshall, 

planerar lärarna in fysiska aktiviteter. Våra förutsättningar formar oss till de människor vi är. 

Det är i full aktivitet med hjälp utav den tillgängliga miljön och människor som vi skaffar oss 

våra förmågor. Det barn har tillgång till i sitt liv lär de sig av, barn som får kunskap om 

fysiskt ansträngande aktiviteter lär sig att göra det på egen hand.	

   I den sociokulturella teorin är människors sociala relationer mycket viktigt för vår 

utveckling. Strandberg (2006) betonar att människors samspel är inte bara en metod för 

utveckling och lärande, vårt samspel är lärande och utveckling. Om de vuxna vill lära barnen 

att uppföra sig väl måste de utveckla ett samspel som uppför sig väl. Det är viktigt att vuxna 

har ett bra samspel mellan varandra som uppför sig väl, för om inte de vuxna gör det de vill 

lära ut så är det ingen mening att lära ut. När relationer är jämställda är de av högsta kvalité, 

då uppnår även vuxna goda relationer (Strandberg 2006).	

    För att barn ska vara fysiskt aktiva måste vuxna också vara det. Barn gör inte som vuxna 

säger utan barn gör som vuxna gör. I den sociokulturella teorin förespråkar man den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är det som en individ inte kan 

klara av själv utan behöver hjälp av någon annan som kan det för att individen ska klara av 

det, stöttning till nästa nivå i sin utveckling (Strandberg 2006). Utför vi vuxna fysiska 

aktiviteter så är chansen större att barnen utför fysiska aktiviteter, för barnen imiterar oss 

vuxna. En lärande barngrupp gynnas ut av ett lärande lärarlag, att vara en bra förebild för 

barnen är av allra största betydelse (Strandberg 2006). Genom att lyssna på barnen och 

verkligen höra dem, så kommer förskollärarna veta hur dem som bäst kan möta barnen och 

bygga vidare för en utveckling, med fångat av nyfikenhet och intresse (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras val av metod, studiens tillvägagångssätt, etiska överväganden, 

studiens tillförlitlighet samt för- och nackdelar av vald metod. 	

3.1 Metodval 

Vi valde att göra en kvalitativ studie om fysisk aktivitet i förskolan för att få syn på 

förskollärarnas definitioner och perspektiv, för att kunna få mer djupgående svar och 

möjligheten till följdfrågor. 	

    Fördelar med kvalitativ analys är att det kan finnas mer än ett resultat, det finns inget rätt 

eller fel svar (Denscombe 2016). Det kändes då självklart för oss att göra en kvalitativ analys 

eftersom vi vill få reda på hur de olika förskollärarna ser på fysisk aktivitet för att det fanns 

många olika synsätt. Det gör också att det fanns mer tolerans för motsägelser till studien än i 

en kvantitativ studie. Det gör inte att en kvalitativ studie är mindre trovärdig, utan det fanns 

inget som är rätt eller fel. Studien blir en återspegling av den sociala verklighet som vi lever i 

(Denscombe 2016).  

    Vi valde att använda oss utav metoden intervjuer, semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har färdigställt några frågor som 

kommer att ställas till respondenten, därefter kan det leda till följdfrågor beroende på 

respondentens svar (Denscombe 2016). Enkäter valdes bort som metod, för att få möjligheten 

till att ställa följdfrågor och få mer djupgående svar från respondenterna. 	

    Fördelar med intervjuer är att kunna få mer djupgående svar från informanterna eftersom vi 

kunde ställa följdfrågor vid intervjutillfället som gör svaren rikare. Informanterna kan 

utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter. Intervjuer gjorde även undersökningen mer 

flexibel, undersökningen kan utvecklas mer och förändras under intervjuns gång (Denscombe 

2016). Antalet av människor som blir intervjuade spelar en roll, då ett mindre antal människor 

kan blir mer djupgående, medan ett större antal människor kan bli mer ytlig. Svarsekvensen 

blir oftast väldigt hög då det bokas en tid för intervjun och därmed mindre bortfall från 

studien (Stukát 2011).  

    När vi valde vårt fokusområde för den här studien tänkte vi mycket på att ha en god 

validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet är två begrepp som kan anses gå in i 

varandra, eftersom de båda handlar om studier som är specificerat inriktat och korrekt gjord. 
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Validitet är beroende på vad som mäts, medan reliabiliteten är beroende på hur det mäts 

(Bjereld, Demker, Hinnfors 2009). Som Bjereld et al. (2009) beskriver vidare att en 

undersökning som har hög validitet även också uppfyller krav för en hög reliabilitet. 

3.2 Metodkritik 

I en kvalitativ analys kan resultatet som framkommer påverkas väldigt mycket av forskarens 

egna förutfattade meningar, identitet och bakgrund. Analysen påverkas även mycket av vilken 

kontext och forskaren befinner sig i. Forskare kan få samma empiri att analysera, men olika 

resultat, eftersom vi som människor tänker så olika och påverkas av olika ting (Fejes & 

Thornberg 2015). Det är svårt att säga hur generaliserbar en kvalitativ analys är, alltså i vilken 

utsträckning det går att generalisera resultatet till andra liknande fall (Denscombe 2016). 

En kvalitativ analys tar oftast lång tid att bearbeta för att få fram ett resultat.	

    En nackdel med intervjuer kan vara att informanterna inte talar sanning, det vill säga att 

dem inte gör som dem säger. Informanterna vill hellre säga det som dem tror att forskaren vill 

höra. Det är då väldigt bra att redogöra för informanterna att jag som intervjuare inte är ute 

efter något specifikt svar, utan vill bara ha deras tankar och erfarenheter. Ett annat problem 

med intervjuer kan vara att forskarens identitet kan påverka den intervjuades svar. 

Intervjuarens kläder, språk, uppförande med mera påverkar den intervjuade på olika sätt. På 

grund av detta så har vi valt att det alltid är samma person i vår studie som har intervjuat 

informanterna.	

    Tillförlitligheten i studien kan också vara mindre i intervjuer för den insamlade datan 

påverkas av vilka som deltog i studien och i vilket sammanhang studien görs. Stukát (2011) 

nämner att man kan ställa frågor angående studien som till exempel “Är dina resultat 

pålitliga? Hur pålitliga eller sanna är dem? Är du medveten om några felkällor?”. Detta kallas 

för studiens tillförlitlighet, eftersom det utförs en utförlig diskussion angående både styrkor 

och svagheter i undersökningen. Semistrukturerade intervjuer gör det svårare att uppnå 

struktur eftersom alla intervjuer inte blir likadana, det kan bli olika svar som tar intervjuerna 

in på olika ämnen (Denscombe 2016).	

    I en undersökning måste man ha en tidsplan, eftersom det tar tid att skriva missivbrev, få 

samtycke, besöka platserna och bemöta människorna som man skulle vilja ska vara med i 
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undersökningen. Därefter måste man boka in en dag då undersökningen kan ske, som sedan 

leder till rapportskrivandet (Stukát 2011).        	

    För en bättre praxis i sin studie behövs respons från deltagaren i studien, på ett sådant sätt 

så att forskaren får en djupgående förståelse för det som är syftet med studien, utav åsikter, 

synpunkter och erfarenheter som studeras på deltagaren. Forskarna beskriver även att de får 

en god praxis på grund av att deras data har kontrollerats (Denscombe 2016).	

3.3 Urval 

Studien är utförd på två olika förskolor. Förskolorna vi valde har inga kopplingar till varandra 

och ligger i helt olika kommuner i Skåne. Personerna som vi har intervjuat är fem utbildade 

förskollärare. När vi gjorde vårt urval till studien valde vi att intervjua utbildade förskollärare 

för att det är just deras åsikter vi ville komma åt i den här studien. Den typen av urval kallas 

för subjektivt urval, för personerna är specifikt utvalda av oss för att de kunde ge oss 

relevanta svar till vår studie (Denscombe 2016). Det gör också att vi som forskare fick den 

bästa chansen att få så bra svar som möjligt till studien, eftersom vi valde ut de personer som 

med allra störst sannolikhet har den kunskap och erfarenhet vi var ute efter (Denscombe 

2016). Vi intervjuade fem olika förskollärare på två olika förskolor i två olika kommuner med 

blandade åldrar i barngrupperna. För att förtydliga gjorde vi en tabell för en bättre förståelse. 

 
Tabell 1: Förskollärarna, år som utbildade och år i verksamheten. 

Förskollärare År som utbildad förskollärare År i förskolans verksamhet 

1 20 20 

2 12 23 

3 12 12 

4 36 36 

5 9 månader 9 månader 
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3.4 Genomförande 

Vi fick hjälp av närstående till en pilotstudie, för att se om våra intervjufrågor var relevanta 

och responsen vi fick tillbaka var realistisk. Dessutom om responsen kunde bli djupgående till 

en större förståelse inom vårt syfte i vår studie. Vi hade pilotintervjuer, vilket innebär att vi 

intervjuade andra människor som inte skulle delta i undersökningen. För att se om våra frågor 

var relevanta, realistiska och genomförbara till vår studie (Bjereld et al. 2009; Stukát 2011). 

Som Stukát (2011) skriver är det inte bara att sätta ihop några ogenomtänkta frågor på någon 

timme, utan en planering som behövs med genomtänkt av syfte och frågeställningar, 

relaterade till studien. En pilotstudie är alltid bra att kunna utföra, eftersom man får bort 

frågorna som inte är relevanta till sin studie. Studien måste kunna vara genomförbar, 

bearbetningsbar och analyserings bar (Stukát 2011). Under vår första pilotstudie lade vi 

märke till att några fåtal frågor passade bättre som följdfrågor. Vi valde därför att göra en till 

pilotstudie med en annan person som var villig att ställa upp, där det visade sig att frågorna 

och svaren var relevanta för vår studie.	

    När vi anlände till förskolan presenterade vi oss för hela arbetslaget, därefter gick vi till ett 

annat rum för att föra en personlig intervju så att vi inte skulle bli störda. Vi förklarade 

återigen för förskolläraren som då var vår respondent, samt deltagare hur vår undersökning 

och själva intervjun skulle gå till. Vi startade båda våra mobiler med röstmemo, vilket är 

ljudinspelning. Vi delade upp det så att en av oss antecknade under intervjuns gång vad för 

svar respondenten gav, medan den andre ställde intervjufrågorna från ett papper som 

underlag. När vi kände oss klara med frågorna och det började ta mot sitt slut frågade vi om 

det fanns något mer som respondenten ville lägga till eller om det fanns någon fundering. När 

vi alla tre kände oss klara stängde vi av ljudinspelningen som tog omkring tjugo minuter och 

tackade så mycket för deltagandet.	

    Deltagarna gav oss svar via våra intervjufrågor som sedan gav oss svar på våra 

forskningsfrågor. Våra intervjufrågor var elva stycken med följdfrågor, vilka handlade om 

deras definition och hur de arbetade med fysisk aktivitet i deras verksamhet, samt om deras 

planering och miljö (bilaga 2). 	
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3.5 Bearbetning av insamlat material 

När intervjuerna var klara, påbörjade vi transkriberingarna, alltså skrev vi förhand ner allt 

som sades på ljudinspelningarna. Efter transkriberingarna gjorde vi en tankekarta (bilaga 3) 

för att kunna koppla ihop vad förskollärarna benämnde som mest och likadant. När 

tankekartan kändes klar påbörjade vi att kolla efter vilka svar som kunde kopplas till vårt 

syfte och ge svar på våra forskningsfrågor, därefter kategoriserades begreppen som kunde 

föra en röd tråd i vår studie, kopplat med teorin det sociokulturella perspektivet.	

3.6 Etiska övervägande 

För att kunna utföra vår studie gjorde vi ett missivbrev till våra informanter, där vi tog de fyra 

etiska forskningsprinciperna i bruk. För att informanterna ska känna sig så trygga som 

möjligt, lämnade vi ut missivbreven personligen, så att de kunde få ett ansikte på oss som höll 

i studien och ta i akt att ställa frågor. Vi var även väldigt tydliga med att redogöra för 

informanterna att det är okej att avsluta sitt medverkande när som helst. På brevet stod det 

kontaktuppgifter till oss båda så att informanterna kunde höra av sig vid ytterligare frågor 

eller funderingar.	

    Informationskravet är ett brev till informanterna, som innebär att forskarna förklarar vad 

deras studie går ut på, till vilket syfte den utförs samt en beskrivning av vilka de är och varför 

de har valt att göra denna studie. Vart deras insamlade data tar vägen, samt hur 

informanternas integritet tar vägen under och efter studien. De fyra etiska 

forskningsprinciperna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, är viktiga att tänka på i sin studie för informanternas trygghet 

(Vetenskapsrådet 2017). 	

    Informanterna får en samtyckesblankett, vilket innebär att de får kryssa i, skriva under om 

de ställer upp i studien eller inte, samt samtycker om de går med på att bli fotograferade, 

filmade eller ljudinspelade. Informanterna får även information om att de får avbryta sin 

medverkan när som helst utan någon form av påtryckning eller påverkan.	

    Konfidentialitetskravet, innebär att deltagarnas personuppgifter ska tas hand om på ett 

sådant sätt så inga obehöriga kommer åt dem. De som är behöriga i studien ska innefatta en 

sekretess med tystnadsplikt, även att ingen ska komma åt all empiri som samlats in angående 

deltagarna. 	
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    Nyttjandekravet, innebär att all empiri som samlas in används enbart för forskningssyftet, 

inget som ges ut till kommersiellt bruk eller något icke vetenskapligt (Vetenskapsrådet 2017; 

Denscombe 2016).	

    Efter att ha tagit del av de fyra etiska forskningsprinciperna, skrev vi vårt missivbrev med 

samtycke (Bilaga 1). Där informanterna skulle få reda på vad studien går ut på, varför den 

görs och vilka vi är, samt hur vår insamlade data används. Missivbrev är ett bra 

tillvägagångssätt för informanterna att få den information, motivation och trygghet för att 

vilja delta i studien (Stukát 2011). 
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4. Resultat och analys 
I resultatet och analysen kommer vi att beskriva vad för resultat som framkom, därefter 

analysera resultaten med hjälp av vårt teoretiska perspektiv. 	

4.1 Miljöns betydelse för fysisk aktivitet 

När vi gick igenom vårt material var det tydligt att alla förskollärare som vi intervjuade tyckte 

att miljön spelar en stor roll i verksamheten, för att kunna erbjuda barn olika typer av fysiska 

aktiviteter.	

    Många ser skogen som en möjlighet för fysiska aktiviteter. Förskollärare 2 tog tillvara på 

det material som naturen erbjöd för att utföra olika aktiviteter med barnen, genom att göra 

olika typer av hinderbanor med mera. Skogen ansågs även vara en väldigt stor tillgång för de 

minsta barnen då det är väldigt fysiskt ansträngande för de att bara ta sig fram genom skogen. 

Förskollärare 1 och 2 hade tillgång till elcyklar och även en minibuss. Med detta tyckte 

förskollärarna att de hade en väldigt stor tillgång till att ta sig till olika miljöer för att kunna 

utmana barnen vidare eller för att kunna göra andra saker med barnen. Förskollärare 4 och 5 

använde sig mycket utav en backe som fanns på förskolans miljö för att utföra olika fysiska 

aktiviteter som att springa, krypa, rulla eller göra hinderbana på. 	

    Förskollärare 2 sa att ”det är mer fysisk aktivitet utomhus för det finns oftast inte 

tillräckligt med plats att göra det inomhus”. Det var en förskollärare som hade haft tillgång till 

en idrottshall och upplevde att det blev mer planerad fysisk aktivitet när det fanns en 

möjlighet att utföra den inomhus. På vintern när det är flera minus ute eller när det regnar för 

mycket blir de oftast inne med barnen och då var det bra att ha tillgång till en idrottshall. Att 

ha tillgång till en idrottshall gjorde att förskollärare kunde erbjuda barnen fysiska aktiviteter 

oftare i verksamheten. De flesta fysiska aktiviteterna som erbjuds inomhus bestod oftast av 

sång och rörelse. Förskollärarna kunde sätta på musik och dansa eller starta en Youtube video 

som en storbild på väggen som barnen kunde se och dansa efter. Innemiljön förändras efter 

barns olika intressen och en planerad innemiljön för att stimulera barns fysiska aktivitet var 

inget som någon förskollärare tänkte på. Enligt förskollärarna var det viktiga med innemiljön 

att det skulle försöka återspegla barnens intresse och behov.	
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    Begränsningar som förskollärare upplevde var även kopplade till miljön. Det kunde vara 

regler som fanns på förskolan till exempel som att barnen inte fick klättra i träden på 

förskolans område. Förskollärare 5 upplevde att miljön på förskolan var en begränsning, 

eftersom där fanns ingenting för barnen att göra, de hade bara en sandlåda och en plan 

gräsmatta. Förskolan hade som tur var nära till en bra lekplats som de ofta besökte istället.  	

4.2 Planering av fysisk aktivitet 

Majoriteten av förskollärare som vi intervjuade planerade in fysiska aktiviteter i 

verksamheten, ungefär två gånger i veckan försökte de erbjuda barnen planerade fysiska 

aktiviteter. Något förskollärarna hade gemensamt var att vid planeringen är det viktigt att 

tänka på att erbjuda alla barnen något, förskollärare 2 sa ”alla barn ska kunna göra det, det ska 

vara för alla”. De aktiviteter som planerades in var mest inriktade på att utveckla barns 

motorik och hade inte så mycket fokus på att det skulle vara någon pulshöjande aktivitet. 

Aktiviteterna som var planerade hade oftast fokus på att utveckla barnens motorik, så som 

hinderbanor, gå i olika terränger med varierande underlag, balans, klättra, kasta bollar, göra 

rörelser med mera. 

Förskollärarna uttryckte sin definition av vad fysisk aktivitet innebar för dem:	

-  Röra på sig, vardagligt och träning, promenad, klättring.	

-  Rörelse stort och smått, inne och ute. 	

- Rörelse, rör på kroppen. Motorik, fin och grov. 	

- Pulshöjande, få upp pulsen lite häftigare. Rörelse och motorik. 	

- Vad är inte fysisk aktivitet. 	

    Av alla fem vi intervjuade var det bara en förskollärare som inte planerade in fysiska 

aktiviteter utan lät det ske mer spontant. Det sker mycket spontan rörelse på förskolan, den 

spontana rörelsen sker mest utomhus när pedagogerna börjar göra något med barnen. Vid de 

spontana aktiviteterna var det oftast olika typer av pulshöjande lekar, så som spela fotboll, 

leka tagen, underhökens vingar med mera.  	
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Något som också framkom var att fyra av fem förskollärare som planerade fysiska aktiviteter 

hade en väldigt bra kunskap om varför det var viktigt att erbjuda barnen möjligheten. 

Förskollärare 3 sa ”fysiska aktiviteter är viktigt för hela människans välbefinnande”. 	

4.3 Förebilder 

Förskollärare 4 ”Är vi med så är barnen också med, barnen gör som vi gör”. Det var ett tydligt 

resultat vi fick från alla förskollärare, när förskollärare började göra någon fysisk aktivitet 

spontant ute så fick de med sig de flesta barn i aktiviteten. Förskollärarna upplever att barnen 

tycker det är roligt när de är med i aktiviteterna. Förskollärare 4 sa ”Det ska vara roligt att 

röra på sig, så får man hoppas att de får det med sig i framtiden”. Det är viktigt att vara en bra 

förebild för barnen, att vara med barnen i olika fysiska aktiviteter. 	

Förskollärare 1 sa ”många barn vill titta på andra först, för att sedan göra det själv”. När 

barnen får ha någon förebild uppmuntras de till att vilja pröva på själva.	

4.4 Analys 

Ett av våra resultat visade på hur avgörande miljön är för fysiska aktiviteter i förskolan. Enligt 

det sociokulturella perspektivet är individers handlingar alltid situerad, de äger rum på 

specifika platser. Förskollärarna ansåg att när de hade tillgång till en skog eller en stor 

utemiljö så bjöd det in till olika typer av fysiska aktiviteter och det var lättare att utföra. Precis 

som Säljö (2014) skriver att handlingar och platser påverkar det lärandet som ska erbjudas, 

därför är det viktigt att tänka på var lärandet ska äga rum under planeringen av en aktivitet. 

Alltså tyckte förskollärarna att skogen var en plats till att utföra olika fysiska aktiviteter, samt 

att deras handlingar görs så att barnen erbjuds fler möjligheter medan de var ute i skogen. 

Våra förutsättningar formar oss till de människor vi är. Det är i full aktivitet med hjälp utav 

den tillgängliga miljön och människor som vi skaffar oss våra förmågor. 	

    Att förskollärare är goda förebilder är väldigt viktigt, vilket har framkommit i vårt resultat 

och precis som Strandberg (2006 s. 61) skriver “Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör”. 

När förskollärare är med i aktiviteter eller börjar göra någon aktivitet så är barnen väldigt 

gärna med. Utför vi vuxna fysiska aktiviteter så behöver vi inte lära barn att utföra fysiska 

aktiviteter, för barnen imiterar oss vuxna. En lärande barngrupp gynnas utav ett lärande 
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lärarlag. Att vara en bra förebild för barnen är av allra största betydelse, vilket vårt resultat 

visat på. Det barn har tillgång till i sitt liv lär de sig av, barn som får kunskapen om fysiskt 

ansträngande aktiviteter lär sig att göra det på egen hand. Det är från våra verkliga handlingar 

i livet som våra psykologiska processer kommer ifrån. Det barnen gör i förskolan tillsammans 

är avgörande för deras utveckling (Säljö 2014).	

    För att få en kunskap om något måste vi få erfara det. När förskollärare planerar in fysiska 

aktiviteter i verksamheten erbjuder de barnen att få erfara och får på så vis med sig det i 

framtida situationer (Säljö 2014).	
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5. Diskussion 
Enligt läroplanen för förskolan (2018) ska barn få möjligheten att utveckla sin allsidiga 

rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter i olika naturmiljöer. Miljöer som ger utveckling, 

utmaning och lärande som inspirerar i pedagogiska innehåll som håller kvar i barnens 

uppmärksamhet, intresse och nyfikenhet. Barnen ska även under utbildning få en förståelse 

för hållbar utveckling och hur det de gör idag kan påverka deras framtid genom lek, rörelse 

och utveckling. Förskollärare 4 sa ”Det ska vara roligt att röra på sig, så får man hoppas att de 

får det med sig i framtiden”. Det är viktigt att erbjuda barnen en chans att få uppleva 

rörelseglädje redan i tidig ålder för att sedan låta det bli till en naturlig vana i resten av livet. 

Alltså är det viktiga att finna rörelseglädjen bibehålla den (Sollerhed 2017). Under våra 

intervjuer fick vi som svar att utomhusmiljön är lättare för fysiska aktiviteter, eftersom det är 

på en större yta, barnen kan springa, hoppa eller cykla. Skogen kom på tal hos varje 

respondent, där barnen kan hoppa från stenar, klättra på stockar, springa och leka.  

    Förskollärare 2 sa att ”det är mer fysisk aktivitet utomhus för det finns oftast inte 

tillräckligt med plats att göra det inomhus”. På förskolan ber förskollärarna barnen att vara 

lugna och inte springa inomhus, helst ska de sitta stilla och leka. Vuxna ber alltid barn att ta 

det lugnt och inte föra något “springande” medan de leker, det är faktiskt så att barnen gör det 

dem är naturligt skapta för att göra, vilket är att röra på sig. Det kan vara så att barnen 

behöver röra på sig för att sedan kunna vara stilla och koncentrera sig, vara kreativa, för att 

kunna utvecklas, precis som professorn Fred Gage (2019) och Hansen (2016) har kommit 

fram till. Det var en förskollärare under intervjun som berättade att de hade haft tillgång till en 

idrottshall och upplevde att det blev fler planerade fysiska aktiviteter, men även spontana 

tillfällen, eftersom det fanns en möjlighet att utföra den inomhus. En fundering som uppstår 

är, hur hade det sett ut om alla förskolor hade haft tillgång till ett stort rum för att kunna 

erbjuda barnen fler tillfällen med fysiska aktiviteter? Hade barnen tillfredsställt sina behov av 

rörelse? 

    I skogen finns hela så kallade värdegrunden, samt ett hållbarhetsperspektiv. Där barnen kan 

lära sig om miljön och vad miljön kan ge, till exempel utveckla sin motorik och uppleva 

fysiska aktiviteter. Barnen bjuds in till oändliga utmaningar i skogen (Sollerhed 2017). För 

barnens utveckling är miljön viktig, arbetslaget ska erbjuda en god miljö till barnen för deras 
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lek och lärande, förskollärarna ska även stärka barnens förmåga till vetskapen om motoriken, 

lusten till att lära och stärka deras vetgirighet (Skolverket 2018). 

   För att barnen ska kunna utvecklas behöver de en miljö som möjliggör deras utveckling 

istället för att sätta begränsningar. Miljön ska stödja barns utveckling, både kroppslig och 

personlig integritet, även till lek och lärande (Skolverket 2018). Pagels & Raustorp (2013) 

skriver att de förskolor med en bättre utformning på förskolegården, ger barnen en bättre 

möjlighet till pulshöjande fysiska aktiviteter, vilket främjar barnens hälsa. 

    Begränsningar som barnen kan få i miljön runt om sig leder till begränsningar i 

utvecklingen, alltså vilka möjligheter de har runt om sig som gör att de kan utvecklas eller 

vilka möjligheter de inte har som gör att de inte kan utvecklas vidare. I vårt resultat så var det 

förskollärare som kände sig begränsade till att utföra fysiska aktiviteter och de 

begränsningarna var knutna till olika miljöaspekter såsom för lite plats inomhus, för lite 

möjligheter att kunna utveckla och utmana barnen vidare i förskolans utemiljö och att 

förskolans verksamhet hade regler som var till för att barnen inte skulle skada sig. Desto 

större chans barnen har att kunna springa, klättra, cykla, gå balans med mera, desto bättre 

motorisk utveckling och kroppskontroll får de (Jagtøien et al. 2002). Precis så känner 

förskollärarna vi har intervjuat att miljön är avgörande för vad barnen erbjuds och därmed får 

chansen att utöva. 

    För att förskolläraren ska kunna ha ett lärandemål med fysisk aktivitet innebär det att dem 

måste har en klar bild vad det innebär och går ut på. Vad det betyder för barnen och varför det 

ska läras ut, ge barnen de förutsättningar till en bättre förståelse för begrepp och aktiviteten 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). Vi fick till svar mycket om motoriken och 

dess utveckling, dock har det i den nya läroplanen tillkommit mer om fysisk aktivitet, alltså 

kan man ställa sig frågan, har de anställda i förskolans verksamhet fått någon större kunskap i 

fysisk aktivitet och om dess innebörd?  

    Lärarna behöver vara medvetna om lärandeobjektet om de ska lära barnen något, vilket 

menas med att lärarna behöver ta ställning till vad det är de vill lära ut till barnen, insikter 

som de vill främja hos barnen (Doverborg et al 2013). Något som framkom i vår studie var att 

fyra av fem förskollärare som planerade fysiska aktiviteter hade en väldigt bra kunskap om 

varför det var viktigt att erbjuda barnen fysiska aktiviteter. Det är något som ligger i grunden 

för att barnen ska bli erbjudna fysiska aktiviteter, att deras förskollärare har kunskap om hur 
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fysiska aktiviteter påverkar hela människan. När förskollärare har kunskap om något specifikt 

så blir det även självklart och lättare att utöva det i sin undervisning tillsammans med 

barnen.   

   Metakommunikation är enormt viktigt för barns meningsskapande och förståelse av något, 

det räcker inte att göra något utan vi måste även prata om det. En metakommunikation med 

ett innehåll där både lärare och barn pratar och reflekterar om vad de har gjort. Alltså när 

läraren låter barnen sätta ord på det som de har lärt sig blir det mer synligt för barnen och 

bidrar till deras meningsskapande, det blir även synligt för läraren ifall lärandeobjektet 

uppfattades av barnen. Det var ingen förskollärare som nämnde att de pratade med barnen om 

varför de hade gjort en fysisk aktivitet och det tror vi är viktigt för att barnen ska få en 

förståelse för varför det är bra för oss och varför vi vill göra det. Förskollärare 3 sa ” fysiska 

aktiviteter är viktigt för hela människans välbefinnande”, det har hon helt rätt i, det påverkar 

hela människan och det är något vi ska förmedla vidare till barnen annars lämnar vi barnens 

tankar och funderingar åt slumpen. Genom samtal hjälper läraren barnen att få syn på något 

specifikt samt att det hjälper barnen att skapa mening, göra deras erfarande begripligt 

(Doverborg et al 2013). 

Det sker mycket spontan rörelse på förskolan, den spontana rörelsen sker mest utomhus när 

förskolläraren börjar göra något med barnen. Vid de spontana aktiviteterna var det oftast olika 

typer av pulshöjande lekar, så som spela fotboll, leka tagen, underhökens vingar med mera. 

Det är av största vikt att ha de spontana tillfällena som erbjuder pulshöjande aktiviteter men 

de spontana tillfällena kan inte ersätta de planerade aktiviteterna. Att ha lärande situationer är 

av största vikt för att barnen ska få med sig så mycket som möjligt av sina erfarenheter. 

    I intervjun nämnde alla förskollärarna hur viktigt det var med samspel, både mellan 

förskollärare och barn, som barn sinsemellan. Att barnen ska få chansen att kunna hjälpa 

varandra och finnas med. I den sociokulturella teorin förespråkar man den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är det som en individ inte kan klara av 

själv utan behöver hjälp av någon annan som kan hjälpa till för att individen ska klara av det, 

stöttning till nästa nivå i sin utveckling (Strandberg 2006). När barnen får ha någon förebild 

uppmuntras de till att vilja pröva på själva. Enligt Hwang & Nilsson (2011) har vänner som är 

jämnåriga en större betydelse för varje enskilt barn och påverkar mer i en större utsträckning 

än föräldrarna. I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, visar det att vänner har en 
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stor betydelse, eftersom vännerna är en del av det närmsta som påverkar barnet i centrum 

(Hwang & Nilsson 2011). Som förskollärare 1 sa ”många barn vill titta på andra först, för att 

sedan göra det själv”. Vissa barn observerar först för att se hur aktiviteten går till innan de 

själva finner sin motivation till att pröva på, medan vissa prövar på aktiviteten direkt och 

känner en trygghet med sina vänner eller förskollärarna bredvid sin sida. Barnen som umgås 

mycket med varandra påverkar varandra mycket mer än vad föräldrarna gör, eftersom barnen 

inte har sina föräldrar med sig som en trygghet att förlita sig på. Det kan vara så att barnen vill 

vara som varandra och därför gör det att kompisar påverkar varandra mer än vad föräldrarna 

gör, eftersom barnen blir sina egna individer när de är tillsammans med kompisarna. Precis 

som Säljö (2014) skriver att tänkandet hos en individ är sådant som vi har fått till oss genom 

olika interaktioner med andra människor, våra erfarenheter. Interaktioner är det som sker 

mellan olika individer, handlingen mellan människor. Det sker väldigt mycket interaktioner 

mellan barnen på förskolan och det påverkar deras erfarenheter och därmed deras tänkande.  

    Utemiljön och samspel är en viktig faktor hos barnen, eftersom de leker tillsammans och 

lär sig tillsammans. Barnen utforskar och upptäcker tillsammans, vilket kommer bidra till att 

barnen får samspela och kommunicera (Amhag et al. 2013). Barnen skapar tillsammans ett 

samlärande, där de får ta del av varandras erfarenheter och kunskap.  

     Vuxna borde röra på sig mer och vara bättre förebilder, eftersom vi människor är skapta 

för att röra på oss för att kunna prestera på topp och för att må bra. I våra resultat var det 

tydligt att alla förskollärare någon gång började göra spontana fysiska aktiviteter tillsammans 

med barnen någon gång i veckan, under deras utevistelse på förskolans gård. Det är viktigt att 

spontana aktiviteter tas i akt i förskolan och blir till en del av ett lärande, precis som de 

planerade aktiviteter (Skolverket 2019). För att kunna fånga barnens kreativitet till att leka 

och lära är det viktigt att förskollärarna tillsammans ger utrymme till barns fantasi, kreativitet 

och initiativ både inom- och utomhus. Detta gäller i varierande miljöer som utmanar och 

stimulerar barnen till deras egen tillit och förmåga, samt skapar nya erfarenheter och 

kunskaper. I den sociokulturella teorin är människors sociala relationer mycket viktig för vår 

utveckling. Strandberg (2006) betonar att människors samspel är inte bara en metod för 

utveckling och lärande, vårt samspel är lärande och utveckling. Strandberg (2006) skriver 

även att barn inte gör som vuxna säger utan barn gör som vuxna gör. Det är viktigt att vara en 

bra förebild för barnen och vara med barnen i olika fysiska aktiviteter. Utför vi vuxna fysiska 



 

29 

 

aktiviteter så behöver vi inte lära barn att utföra fysiska aktiviteter, för barnen imiterar oss 

vuxna. En lärande barngrupp gynnas ut av ett lärande lärarlag. Att vara en bra förebild för 

barnen är av allra största betydelse (Strandberg 2006). Precis som vårt resultat visar är det av 

allra största vikt att förskollärare är bra förebilder. Förskollärare 4 sa ”Är vi med så är barnen 

också med, barnen gör som vi gör”. Det var ett tydligt resultat vi fick från alla förskollärare, 

när förskollärare började göra någon fysisk aktivitet spontat ute så fick de med sig de flesta 

barn i aktiviteten. Förskollärarna upplever att barnen tycker det är roligare när de är med i 

aktiviteterna. Läroplanen för förskolan (2019) lyfter upp hur viktigt det är med samspel i 

förskolans verksamhet. I barnens utveckling lär de sig av varandra och tillsammans med 

varandra.  

    Förskollärarnas förhållningssätt har visat sig vara av största vikt. Om pedagogerna är 

medforskare med barnen, fångar det intresse och trygghet. Utforma miljön tillgänglig till alla 

barn, där de kan finna sin nyfikenhet, intresse och kreativitet. Genom att lyssna på barnen och 

verkligen höra dem, så kommer pedagogerna veta hur dem som bäst kan möta barnen och 

bygga vidare för en utveckling, fångat av nyfikenhet och intresse (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). 

 

 “For children to reach potential,	

they need to be active.“	

(Hansen 2016 s.181)	
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6. Reflektion 
Att föra en reflektion med vad fysisk aktivitet innebär för förskollärare, var spännande och 

väldigt intressant enligt oss som höll i studien. Vi upplevde att fyra av fem förskollärare 

kopplade fysisk aktivitet till rörelse och motorik. De fyra förskollärarna nämnde inget om 

något pulshöjande, jämfört med den ena förskolläraren som vi intervjuade. Det visade sig att 

det var bara den äldsta av dessa fem förskollärarna som förknippade fysisk aktivitet till 

pulshöjande. Denna förskollärare berättade därefter vad för aktiviteter de gjorde för att få upp 

pulsen på barnen. Vi började reflektera med varandra hur detta kunde komma sig, men 

eftersom förskolläraren berättade att hen hade tittat på ett program som handlar om fysisk 

aktivitet, reflekterade vi kring om hen håller sig uppdaterad på egen tid, alltså på sin fritid. 

Hur dagens samhälle ser ut och hur det förändrar sig med förskolans verksamhet. Allt 

eftersom fysisk aktivitet har utvecklats och fler av dess punkter har kommit med i den nya 

läroplanen för förskolan, skulle allt fler behöva få reda på vikten av begreppet fysisk aktivitet 

och bli medvetna om hur det påverkar barnens hälsa, både i deras nu- och framtid. 

Förskollärarna nämnde under intervjuerna att utemiljön gör det mer möjligt att använda andra 

muskelgrupper än inomhus. Större ytor, variation på miljö och mer tillgänglighet, därför 

skulle vi vilja råda alla förskolor att fortsätta med täta besök i närmiljön, där barnen kan 

utveckla det motoriska och få upp sin puls inom fysiska aktiviteter.	

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Litteraturlista 
Amhag, L., Kupferbeg, F. & Leijon, M. (2013). Medierat lärande och pedagogisk mångfald. 
Lund: Studentlitteratur. 
	
Cederholm, T. & Hellénius, M. (2017). Läkartidningen. Stockholm: Förlag AB.	
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2016/06/Matens-betydelse-for-
aldrande-och-livslangd/ [2019.10.08]	

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: Om vikten av problem och 
teori i forskningsprocessen. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB.	

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.	

Ekblom-Bak, E. & Hellénius, M. (2010). Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk 
aktivitet. Läkartidningen 9 Läsanvisningar s. 587-588. 
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/13864/LKT1009s587_588.pdf 
[2019.09.10]	
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2:e uppl. Stockholm: Liber. 
	
Folkhälsomyndigheten. (2019). De flesta skolelever rör sig för lite.	
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/januari/de-flesta-
skolelever-ror-sig-for-lite/ [2019.10.08]	
 
Gage, F. (2019). Institute for Biological Studies.	
https://www.salk.edu/scientist/rusty-gage/ [2019.10.09]	
 
Hansen, A. (2016). Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna. Stockholm: FSC. 
 
Hillman, CH., Pontifex, MB., Raine, LB., Castelli, DM., Hall, EE. & Kramer, AF. (2009). 
The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in 
preadolescent children. Neuroscience, 159(3):1044-1054. 
doi:10.1016/j.neuroscience.2009.01.057 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2667807/ [2019.11.19] 
 
Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. 3 uppl. Stockholm: Natur & kultur.	
 
Jagtøien, G., Hansen, K. & Annerstedt, C. (2002). Motorik, lek och lärande.	
Göteborg: Multicare. 	
 
Pagels, P. & Raustorp, A. (2013). Att studera förskolebarns fysiska aktivitet. Socialmedicinsk 
tidskrift. vol 90. nr (4). s. 510.517. 	
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1023/829 [2019.09.10]	
 
Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan. 3:e uppl. Stockholm: Skolverket.	



 

32 

 

 
Sollerhed, A. (2017). Fysisk aktivitet en universalmedicin – förutsatt att man tar den! 	
http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1105751/FULLTEXT01.pdf [2019.09.05] 
 
Sollerhed, A. & Ejlertsson, G. (2008). Physical benefits of expanded physical education in 
primary school: findings from 3-year old intervation study in Sweden. Scandnavian Lournal 
of Medicine & Sciemce in Sports vol. 18 no (1) (6s). ss. 102-107.	
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1600-0838.2007.00636.x [2019.09.10]	
 
Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: Bland plugghästar och fusklappar. Finland: Norstedts. 	
 
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur.	
 
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. 3:e uppl. Lund: 
Studentlitteratur.	
 
Vetenskapsrådet. (2017). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 	
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2019.09.04]	
 
World Health Organization. (2010). Global recommendations on physical activity for health.	
Genéve: World Health Organization	
 
Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i 
pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.	
	
	
	
	
 
	

	

	

	

	

	



 

33 

 

Bilaga 1. Vårt missivbrev 
Informationsbrev om studien angående barns fysiska aktivitet i förskolan.	

2019-09-	
 	
Till förskollärare på förskolan ……….	
Förfrågan om deltagande i studien: Barns fysiska aktivitet i förskolan.	
 	
Vi är två studenter från Kristianstads högskola som gör en studie angående barns fysiska 
aktiviteter i förskolan. Vi båda är barnskötare sedan innan och har en erfarenhet utav 
förskolans verksamhet och dess läroplan. Vi själva tycker om att vara aktiva och vet hur 
mycket det gör för vårt välbefinnande, just därför har vi valt att studera barns fysiska aktivitet 
i förskolan. 	
 	
Vi frågar efter ett besök som innehåller en intervju med ca 8-10 frågor, samt ljudinspelning. 
När vår studie är färdig raderas ljudinspelningen, inga namn eller kön påtalas. I vår studie är 
alla anonyma.	
Om det skulle vara så att du känner dig obekväm så kan du avsluta din medverkan i studien 
när som helst.	
 	
Vår studie kommer att ta hands om på högskolan i Kristianstad, därefter när den är godkänd 
och klar finns den på hemsidan Diva. Där du kan ta del av resultatet av vår studie.	
 	
Tidsperioden under våra intervjuer är under vecka …….. med en dag som passar oss alla.	
 	
Vid frågor kan ni höra av er på Anna.andersson0270@stud.hkr.se eller 	
Daniella.Klang0048@stud.hkr.se 	
 	
……………………………………………………………………………………………	
 	
Till förskollärare vid förskolan ………..	
 	
Datum: …………………….	
 	
Samtycke till att jag deltar i studien Barns fysiska aktivitet i förskolan. 	
□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att jag deltar i studien med ljudinspelning. 
	
□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att jag deltar i studien utan ljudinspelning.	
 	
□ NEJ, Jag har läst informationen och samtycker inte att jag deltar i studien.	
 	
Deltagarens namn ........................................................	
 	
Deltagarens underskrift ……………………………………	
 	
Datum ...............................	
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Bilaga 2. Våra intervjufrågor 
Frågor till intervju: 	

• Hur länge har du varit utbildad förskollärare? 
- Hur länge har du jobbat inom förskolans verksamhet? 
- Vilka åldrar har ni i er barngrupp? 

	

• Hur definierar du begreppet fysisk aktivitet? 
	

• Vad är fysisk aktivitet i förskolan enligt dig? 
	

• Hur jobbar ni med det i er verksamhet? 
- Hur ser du på fysisk aktivitet inom- och utomhus? 
- Vilka aktiviteter gör ni inomhus? 
- Vilka aktiviteter gör ni utomhus? 

	

• Planerar ni in fysisk aktivitet i er verksamhet? Eller det får bli något som sker mer 
spontant under dagen? 

	

• Vilken påverkan har IKT i den nya läroplanen, med fokus på den fysiska aktiviteten? 
-  Efter den nya läroplanen inom IKT, känner ni någon skillnad på mindre fokus på den 

fysiska aktiviteten? 

• Hur motiverar ni de barn som väljer stillasittande aktiviteter att delta 
i fysiska aktiviteter? 

• Möjliggör förskolans miljö ett arbete kring fysisk aktivitet? 

• Hur går ni tillväga för att miljön ska vara inspirerande för barnens intresse inom fysisk 
aktivitet? 
 

• Känner ni någon förutsättning av att kunna utföra fysisk aktivitet med barnen? 

• Hur skulle ni kunna utveckla ert arbete med fysiska aktiviteter? 
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Bilaga 3. Vår tankekarta 

 


