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Abstract 
  
In our study we chose to focus on physical activity in the preschool. The aim of this 
study was to study preschool teachers and children’s experiences in the meeting with 
physical activity but also see possible examples of positive/negative experiences of 
physical activity.  
 
The question formulations we have assumed are:  

 How do preschool teachers experience the physical experience for themselves, 
private and in their professional role? 

 How do preschool teachers experience the physical experience from the 
children´s perspective? 

 How do kids experience the physical activity? 
 

Our study was done in a preschool named “Björken” who has 28 children of which 11 
children are 4-5 years old. These children were included in the study. The children got 
to fulfill an obstacle course that lasted during five weeks’ time along with two preschool 
teachers. We got our result by observations that were made with the help of filming and 
by interviews. Four of the children were interviewed and also the two preschool 
teachers who held the activity. We also interviewed two other preschool teachers who 
work in the pre-school. Our background will illuminate different experiences of 
physical activity as well as children´s and adults´ attitudes to the physical activity. The 
theoretical perspective we used is the hermeneutics, this to be able to interpret the 
observations and interviews that were made. The result showed to main factors. These 
factors were the attitude a person takes when it comes to physical activity and how the 
childhood can affect the approach on physical activity.   
.    
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1 Inledning 
 
Under förskollärarutbildningen har vi tagit del av innebörden av fysisk aktivitet och fått 
en förståelse för hur viktig den fysiska aktiviteten är. Vi har även fått förståelse för 
vikten av att ta tillvara på barns åsikter så de därigenom kan förmedla sina upplevelser. 
Båda har ett brinnande intresse kring ämnet och vill använda fysisk aktivitet i vår 
framtida yrkesroll, men också ta del av barns upplevelser. Därför har vi valt att inrikta 
oss på den fysiska aktiviteten i vår studie. Genom studien vill vi studera förskollärares, 
barnskötares och barns upplevelser i mötet med fysisk aktivitet, men även se möjliga 
exempel på positiva/negativa upplevelser av fysisk aktivitet. För att få reda på 
allmänintresset för vår undersökning frågade vi ett antal personer vad de ansåg 
intressant att få reda på genom studien. Dessa personer är yrkesverksamma inom olika 
områden. De gensvar vi fick var att det är positivt att ta del av barnens perspektiv då 
deras åsikter synliggörs. Personerna som tillfrågades ansåg även det intressant att ta del 
av pedagogernas upplevelser för att kunna jämföra dessa med barnens upplevelser kring 
fysisk aktivitet. Det vill vi synliggöra genom vår studie.  
 
Frågeställningarna studien är baserad på handlar om hur förskollärare, barnskötare och 
barn upplever fysisk aktivitet. Genom att barnen får genomföra en hinderbana 
tillsammans med personalen samt genom intervjuer vill vi synliggöra deras upplevelser.  
 
Nedan följer några kommentarer från hur barnen kände sig efter att ha gjort 
hinderbanan: 
 

”Bra, glad, nervös, varm”.  
 
I den reviderade läroplanen för förskolan 2.2 utveckling och lärande står det som mål 
att:  
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 
känner trygghet i den.” ( Lpfö 98, 2016, s. 9). 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och 
tillit till sin egen förmåga.” ( Lpfö 98, 2016, s. 9). 

 
Vårt strävansmål är att barnen genom upplevelserna utifrån aktiviteten utvecklar sin 
självständighet men även ska känna trygghet i sig själva.  
 
Genom att tagit del av tidigare forskning kring upplevelser av fysisk aktivitet har det 
bidragit till relevant fakta kring ämnet. Bjørgen (2012) tar upp att barnen i hennes studie 
inte hade några klara svar på förskollärarnas roll i aktiviteterna utomhus. Författaren tar 
även upp att det behövs mer forskning kring förskollärarens roll vad gäller 
utomhusaktiviteter i förskolan. Vår strävan är att fylla en kunskapslucka om förståelsen 
kring förskollärares, barnskötares och barns upplevelser i mötet med fysisk aktivitet 
genom en hinderbana som kommer ske utomhus, samt genom de intervjufrågor som 
kommer belysas.  
 
I studien kommer begreppen förskollärare samt barnskötare användas. Då begreppet 
pedagog anges representerar det både förskollärare och barnskötare.
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2 Syfte och frågeställningar 
 
I vårt självständiga arbete har vi valt att inrikta oss på den fysiska aktiviteten i 
förskolan. Syftet med studien är att studera förskollärares, barnskötares och barns 
upplevelser i mötet med fysisk aktivitet, men även upptäcka möjliga exempel på 
positiva/negativa upplevelser av fysisk aktivitet. Det vi avser studera är vilka 
upplevelser barnen och personalen har fått genom att använda sig av fysisk aktivitet. 
Har de fått positiva/negativa upplevelser genom att ha fått utföra fysisk aktivitet under 
en längre tid?  
Våra frågeställningar är: 
 

 Hur upplever pedagogerna fysisk aktivitet för egen del, privat och i yrkesrollen?  
 Hur upplever pedagogerna fysisk aktivitet utifrån barnens perspektiv?  
 Hur upplever barnen fysisk aktivitet?  
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3 Bakgrund 
Bakgrunden kommer handla om olika upplevelser av fysisk aktivitet samt barns och 
vuxnas inställningar till den fysiska aktiviteten. Det kommer redogöras för 
positiva/negativa upplevelser och inställningar kring fysisk aktivitet, men det är 
mestadels det positiva som kommer stärkas i vår bakgrund då det varit problematiskt att 
finna forskning kring vad negativa upplevelser och inställningar kan ha för effekt. 
Bakgrunden inleds med hur den fysiska aktiviteten främjar barnet.  
 

3.1 Fysisk aktivitet – positiva upplevelser  
3.1.1 Vad fysisk aktivitet främjar  

Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) hävdar att det är förskolans plikt att ge barnen 
goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är av betydelse att barnet har ett positivt 
förhållande till sin egen kropp, då det har enklare att samspela med miljön det lever i. 
Med hjälp av fysisk aktivitet utvecklar barnet hög kompetens och en tro på sig själv. 
Författarna tar upp olika argument för betydelsen av fysisk aktivitet hos barn. De 
nämner att fysisk aktivitet är en källa till glädje. Fysiskt välmående främjar 
koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. Fysiska färdigheter har även betydelse 
för barnets självuppfattning. Genom fysisk aktivitet förbättras barnets uthållighet och 
förmåga att skärpa sin uppmärksamhet. Bjørgen (2015b) menar att barns förmåga att 
interagera med andra under den fysiska aktiviteten i utomhusleken formar deras tro på 
sig själva. Vidare menar Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) att barn får träna 
samarbete och socialt umgänge samt bli medveten om tids- och rumsbegrepp när de får 
använda sig av fysisk aktivitet. Barn behöver få positiva upplevelser av fysiskt aktivitet 
för att få ett förtroende till sin kropp. Samtidigt behöver de utmanas och känna att det är 
spännande att lära sig. Även Hunter, Abbott, Macdonald, Ziviani och Cuskelly (2014) 
tar upp vikten av att barn får utföra fysisk aktivitet för deras hälsa och välmående. Att 
vara fysisk aktiv redan vid tidig ålder har visat sig ha positiv effekt för barn på det sätt 
att barn får bättre självförtroende och mindre oro. Författarna menar även att fysisk 
aktivitet minskar risken för depression. Fysisk aktivitet stärker barns kognitiva 
utveckling samt deras utveckling vad gäller att lära sig. 
 
3.1.2 Hur barn uttrycker sig 

Bjørgen (2015b) menar att ett motiverande klimat kan bidra till glädjen av att ägna sig 
åt fysisk aktivitet för barn i förskoleåldern. Ett barn som visar på stort engagemang av 
en aktivitet som pågår är ofta högt koncentrerat och uppslukad av aktiviteten. Barnet 
visar ett intresse samt motivation till att genomföra aktiviteten. Författaren menar vidare 
på att det går att se på en person om den finner glädje i en aktivitet. Det syns på sättet 
personen uttrycker sig kroppsligt genom rörelse och även på energin som finns. Att få 
positiv feedback är av betydelse för barns utveckling och självförtroende vad gäller 
fysisk aktivitet. 
 
3.1.3 Pedagogens roll 

Bjørgen (2015b) har ställt ett antal frågor till de medverkande i sin studie. En fråga som 
ställs är vilken typ av inflytande pedagogerna tror de har i att främja barnen till att bli 
involverade i den fysiska aktiviteten. Svaret är att vara en förebild för barnen. En 
pedagog nämner i studien att hon ser sig själv som en stöttepelare som har en aktiv roll i 
utomhusvistelsen. En annan pedagog nämner betydelsen av att vara förebild även 
kroppsligt vad gäller fysisk aktivitet. Det är viktigt för barnens deltagande i den fysiska 
aktiviteten. Han säger att barn tar efter det vi gör och säger. Om ett barn ser vuxna vara 
fysiskt aktiva vill barnet göra samma sak. Särskilt viktigt är de vuxnas attityd till fysisk 
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aktivitet för de barn som inte är aktiva, de som hamnar utanför aktiviteterna. I 
undersökningen kommer det även fram vilken betydelse reaktioner och respons från 
vuxna har för barnen. Barn är ofta bekymrade över vilken respons de ska få och denna 
kan påverka deras sätt att vara rent fysiskt. Resultatet i Bjørgens studie visar att vuxna 
som är positivt inställda till att vara aktiva utomhus, smittar av sig på barnen så även 
barnen blir positivt inställda. Att dessutom vara involverad i barnens aktiviteter är 
meningsfullt. Även att dela sina fysiska erfarenheter med varandra i arbetslaget är 
meningsfullt och har betydelse i den pedagogiska rollen som intas under 
utomhusvistelsen. Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) menar att det är vuxnas 
uppgift att se till så det finns möjligheter till rörelse utefter varje barns behov. Därmed 
ges barnet möjlighet att utveckla sin potential vad gäller rörlighet och styrka. Detta kan 
utvecklas naturligt genom att barnen i olika miljöer får klättra, gunga, hoppa, smyga etc. 
Barn behöver därför redan i tidig ålder möjligheter att röra sig på ett allsidigt sätt. Det är 
av betydelse att barnen inspireras till aktiviteter så de på ett naturligt sätt får möjlighet 
att öva upp sin styrka och smidighet.  
 

3.2 Fysisk aktivitet – negativa upplevelser  
3.2.1 Vad negativa upplevelser kan ha för konsekvenser  

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) tar upp ett exempel om vad fysisk 
aktivitet kan ha för negativ effekt:  
 

”Eva hade föreslagit ”Akta din svans” som uppvärmningslek. Ellen 
suckade djupt. Kollisioner och knuffar och ingen möjlighet att fånga 
någon svans. Hon blev alldeles matt av bara tanken. Hon satte fast 
”svansen” där bak i snöret om midjan och gick pliktskyldigast ut på 
golvet. Efter tre sekunder var svansen borta. Hon försökte själv att fånga 
någon annans svans, men var för långsam som vanligt. Hon valde den 
enklaste strategin: att rusa runt i utkanten av salen och se lagom 
intresserad ut. Men varm blev hon inte.” (Langlo Jagtøien m.fl. 2002 
s.167)  

 
Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) har funnit forskning som visar att det finns 
ett sammanhang mellan idrottslig kompetens och barns självbild. Dock kan idrotten ha 
olika betydelse för barn, där några får bekräftelse på sin självbild medan den har en mer 
negativ betydelse för andra. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) hävdar också att barn som 
känner sig osäkra eller misslyckade vad det gäller fysisk aktivitet lätt visar olust till att 
utföra aktiviteter. 
 
3.2.2 Vuxna som inspirationskällor  

Grindberg och Jagtøien Langlo (2011) nämner att barn och andra vuxna kan bidra till att 
ge barn olika upplevelser som ger inspiration till att barnen vill utforska vidare 
exempelvis genom lek. Barnen kan bli inspirerade till att prova nya saker som att hoppa 
eller springa genom att den vuxne lär ut olika aktiviteter som barnen sedan kan få 
mersmak att fortsätta med. De vuxna är förebilder och påverkar barnens upplevelser. 
Loprinzi, Schary, Beets, Leary och Bradley (2013) nämner att föräldrarna spelar en 
viktig roll i att forma och upprätthålla sitt barns attityd till fysisk aktivitet redan från när 
barnet är två år. Att redan då få en positiv eller negativ bild av fysisk aktivitet kan 
påverka hur barnet ser på sin hälsa. Därmed menar författarna att föräldrarna kan forma 
sitt barns attityd genom både positiva och negativa interaktioner. Genom att föräldrarna 
är förebilder för barnet kan det leda till att föräldrarna kan påverka så barnet får en 
positiv bild av fysisk aktivitet.   
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3.3 Barn och vuxnas inställningar till fysisk aktivitet, positiva som 
negativa  
3.3.1 Förskolans uppdrag  

Förskolans uppdrag som definieras i Lpfö98 tar upp att förskolan ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn som befinner sig i verksamheten. Förskolan ska också stimulera 
barns lärande och utveckling och erbjuda trygg omsorg. Personalen i förskolan ska 
försöka förstå barnen och även samspela med barnen (Skolverket 2016). 
 
I den reviderade läroplanen för förskolan under rubriken 2.2 utveckling och lärande står 
det som riktlinje att:  
 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya 
saker.”(Lpfö 98, 2016, s. 11).  

 
”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.” (Lpfö 98, 2016, 
s. 11). 
 

3.3.2 Pedagogens inställning 

Værum Sørensen (2012) nämner att barn måste få möjlighet att vara fysisk aktiva, samt 
att lärarens inställning har en påverkan till hur mycket den fysiska aktiviteten används i 
förskolan. Författaren belyser även att den pedagogiska praktiken i förskolan kan hjälpa 
till att gynna barns glädje genom att låta dem använda kroppen och få en tro på sig 
själva. 
 
Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2011) har gjort en studie som 
handlar om förskollärarnas attityd till fysisk aktivitet utomhus i förskolan. Studien 
belyser vad förskollärarna ser för fördelar med fysisk aktivitet utomhus och hur deras 
egen attityd till att använda fysisk aktivitet kan påverka hur utevistelsen blir. Studien 
gjordes i delstaten Ohio i USA. De som deltog i studien uppmärksammade fysiska och 
socio-emotionella fördelar av att utföra fysisk aktivitet utomhus tillsammans med 
barnen, exempelvis att det leder till utveckling av grovmotoriken och stärker 
självförtroendet hos barn. I studien framkom också hinder, såsom förskollärarnas 
personliga attityd till fysisk aktivitet utomhus. Ett exempel som framkom från studien 
var att förskollärare gärna skapar undanflykter för att slippa vara utomhus. De 
förskollärare som deltog i studien skyllde på för varmt eller kallt väder, kaoset som blir 
på utegården etc. Det är de vuxna som fattar besluten om barnen ska gå ut eller inte, 
alltså är det de vuxnas ansvar kring hur det blir. I studien diskuteras det även vilken roll 
en förskollärare intar, om förskolläraren är passiv eller är fysiskt aktiv utomhus 
tillsammans med barnen. Det kan leda till att barn som är på samma förskola eller enhet 
kan ha olika erfarenheter vad gäller deras motoriska utveckling baserat på hur 
engagerade deras egna förskollärare är. Copeland m.fl. (2011) nämner att flertalet 
studier har belyst betydelsen av förskollärares inställning till barnens fysiska aktivitet 
utomhus där positivitet och negativitet kring fysisk aktivitet spelar stor roll kring hur 
barnen uppfattar utomhusvistelsen, men dessa studier har inte inkluderat förskollärarnas 
underliggande attityder kring barns fysiska aktivitet utomhus. Genom sin studie menar 
författarna att en bättre förståelse kring förskollärarnas underliggande attityd som bidrar 
till deras uppförande kring barns fysiska aktivitet kan ge insikt om möjliga sätt att öka 
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barns fysiska aktivitetsnivå. Särskilt viktigt är det om förskollärarna själva fattar 
besluten kring när och hur länge utevistelsen ska ske. Resultatet av studien visar att de 
förskollärare som deltog i studien såg många fördelar med att använda fysisk aktivitet 
utomhus tillsammans med barnen. Barnen blev mindre stressade och mer glada. De 
noterade att strukturerade aktiviteter och regelbunden fysisk aktivitet hjälpte till att 
bygga upp hälsosamma vanor som gjorde barnen lugnare vid inomhusvistelsen. Ändå 
var det många förskollärare som sa att deras uppfattning av hur vädret var utomhus 
påverkade hur länge de var ute med barnen. Det var oftast de vuxna och inte barnen som 
var besvärade av vad det var för väder utomhus. Några andra anledningar som nämndes 
för att inte gå ut med barnen var att förskollärarna inte gillade att vara utomhus, att de 
blev smutsiga, att det var mycket insekter etc. Det kom även fram i studien att några 
förskollärare kände sig otrygga i sig själva vad gäller att utföra fysisk aktivitet och 
därför inte kände en trygghet i att genomföra fysisk aktivitet tillsammans med barnen. 
Grunden till det låg i att de hade fått negativa upplevelser av fysisk aktivitet som barn. 
Sist i undersökningen kom det även fram att förskollärare ibland kan hämma barns 
fysiska aktivitet genom att inte engagera sig i barnens lek under utevistelsen. 
Förskollärarna stod ofta och pratade med varandra för att de inte såg meningen i att 
aktivt leka med barnen. (Copeland m.fl. 2011) 
 
3.3.3 Pedagogens sätt att agera  

Pate, O'Neill, Brown, McIver, Howie och Dowda (2013) nämner vikten av att främja 
fysisk aktivitet i förskolan för 3-5 åringar. Författarna nämner också att det måste finnas 
material barnen kan använda för att öka sin fysiska aktivitet, exempelvis bollar. 
Lärarledda aktiviteter både inomhus och utomhus ska ske och det ska finnas tillgång till 
öppna utrymmen så barnen kan utforska. Værum Sørensen (2012) tar upp fem olika 
principer hur lärare ska agera för att barnen ska fortsätta med fysisk aktivitet. 
Pedagogerna ska organisera fysiska aktiviteter åt barnen, aktiviteterna som görs bör vara 
av olika svårighetsgrad så alla barn kan delta, pedagogerna ska visa aktiviteten verbalt 
och fysiskt, pedagogerna bör veta att de är förebilder för barnen och de fysiska 
aktiviteterna som görs ska ha någon form av betydelse. 
 
3.3.4 Barns upplevelser och inställningar 

Bjørgen (2012) har gjort en studie som handlar om att utvärdera 5-åringars kroppsliga 
erfarenheter vad gäller fysiskt utelek i förskolan. Författaren använde sig av 
gruppintervjuer för att ta reda på barns erfarenheter och förståelse om detta. Resultatet 
visar att barnen gillar utomhusvistelsen och att fysisk aktivitet utomhus ger dem frihet 
och erfarenheter vad gäller motoriken. Barnen upplevde mer frihet att göra det de ville 
utomhus såsom att springa, hoppa och skrika. Bjørgen (2012) nämner att barnen inte 
hade några klara svar på förskollärarnas roll i aktiviteterna utomhus och att det behövs 
mer forskning kring förskollärarnas roll vad gäller utomhusaktiviteter i förskolan. En 
viktig poäng som författaren tar upp är skillnaden mellan barns och vuxnas uppfattning 
av barns lek. För barn uppfattas leken som ett mål i sig själv medan vuxna ser leken 
som något som är viktigt för barnens fysiska, psykiska och sociala utveckling. De vuxna 
ser att den fysiska aktiviteten kan främja barns hälsa. När författaren i en intervju 
frågade ett barn om de vuxna brukar vara med och leka svarade barnet att de vuxna mest 
står och pratar när de är ute men att det är roligt när de vuxna leker tillsammans med 
barnen. Det är av betydelse att förskolan bidrar till att låta barnen använda sina behov av 
fysisk aktivitet. De pedagogiska metoderna som används utomhus är av betydelse för 
barnen, likaså stödet i omgivningen. Eriksson, Furå, Pettersson (2007) nämner att det är 
viktigt att aktiviteten är uppbyggd på upplevelser. Görs det på ett roligt vis får barnen 
själva bearbeta sina upplevelser av det som gjorts.  Ericsson (2005) tar upp vikten av att 
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förskolepersonalen deltar i barnens lekar. Det bidrar till barnens sociala utveckling och 
ger barnen positiva rörelseupplevelser. 
 
Bjørgen (2015a) har genomfört en studie som handlar om villkoren av barns 
välbefinnande och involvering i fysisk aktivitet utomhus. Barnen som var med i studien 
var 3-5 år gamla. Bjørgen (2015a) menar att barn behöver utmaning och få möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter samt få uppmärksamhet från närstående. Vygotsky 
talar om att barn inte kan lära av sig själva utan behöver stöd från andra för att uppnå 
utveckling. Resultatet från Bjørgens studie visar att barn helst involverar sig i mer 
utmanande och varierande aktiviteter där de kan utveckla sin självständighet och sina 
sociala relationer tillsammans med andra. Studien visar även att den vuxne har en 
betydelsefull roll vad gäller lekfullhet för att involvera barnen att bli delaktiga och finna 
fysisk aktivitet roligt. De vuxna behöver vara medvetna om att de lägger en grund för 
barns välbefinnande och delaktighet i fysisk aktivitet både nu och i framtiden. 
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4 Metod  
 
Denna del kommer belysa hermeneutiken som metod och teori, de etiska principerna, 
observation och intervju som metod, en beskrivning av undersökningen samt kvalitativ 
data och validitet.  
 

4.1 Hermeneutik som metod och teori  
Allwood och Erikson (2010) beskriver den hermeneutiska teorin vilken handlar om hur 
vi kan tolka och skapa en förståelse. Andersson (2007) belyser att hermeneutiken 
handlar om att tolka olika situationer. Författaren menar också att olika tolkningar måste 
konfronteras, för att få fler perspektiv av det som tolkas. Gadamer (2002) beskriver den 
hermeneutiska cirkeln vilken innebär förhållandet mellan del och helhet i förståelsen. 
Tolkningen tar aldrig slut utan fortsätter i en lång process. Författaren menar även att 
cirkeln kan ändra sig. Desto mer ämnet studeras desto mer kan meningen behöva 
ändras.  
 
För att få en tydligare förståelse av hermeneutiken har vi valt att ge ett exempel med en 
film. Första gången du ser en film skapas en viss bild av filmens handling då du inte har 
någon förförståelse om vad som kommer hända. Ser du filmen ytterligare en gång kan 
nya perspektiv skapas och nya tolkningar kan uppstå. Desto fler gånger du tittar på 
filmen desto fler perspektiv kan skapas och tolkningen tar därmed aldrig slut. Det gäller 
även om du läser en bok eller tar del av en teaterpjäs etc.  
 
Det teoretiska perspektiv vi använt är hermeneutiken, för att kunna tolka intervjuerna 
och observationerna som gjorts. Vi är två som skriver arbetet och har därmed kunnat 
diskutera med varandra och har olika tolkningar på de delar som har observerats. 
Därmed har fler perspektiv kunnat skapas. Genom att ha granskat observationerna samt 
intervjuerna har det skapat möjligheter till nya upptäckter. 
 
Allwood och Erikson (2010) nämner en utgångspunkt i Gadamers hermeneutik som 
handlar om att du måste ha en förståelse från tidigare för att kunna förstå något. Denna 
förståelse är begränsad då du som individ redan har vissa förkunskaper med dig. 
Gadamer menar att den förståelsen består av fördomar. Det är dessa fördomar vi 
använder och tolkar utifrån. Att ha fördomar är positivt då ny kunskap kan uppstå. 
Gadamer nämner även att den förförståelse vi har handlar om våra erfarenheter, det 
samhälle vi lever i samt vår kultur. När vi kom till förskolan ”Björken” hade vi med 
erfarenheter sedan tidigare kring fysisk aktivitet, men efter att ha granskat filmerna samt 
intervjusvaren kunde vi bygga vidare på våra tolkningar. Vi gick in med en bild och 
kom ut med en annan då resultatet färdigställts. 
 

4.2 De etiska principerna  
I Vetenskapsrådet (2011) tas de fyra etiska principerna upp. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att informera de personer som är involverade och även 
berätta om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i studien har 
rätt att bestämma om de vill vara med eller inte. Med konfidentialitetskravet menas att 
ingen utifrån ska kunna ta del av personuppgifter etc. Med nyttjandekravet menas att 
insamlat material av enskilda personer endast får användas till forskningen. Dessa fyra 
huvudkrav har vi följt i vår undersökning. Vi har fått samtycke från de berörda som 
deltagit i försöket att andra får ta del av studien. Förskolan har fått ett exemplar av 
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studien för att få möjlighet att ta del av resultatet. Innan försöket lämnades det ut en 
enkät till föräldrarna där vi bad om tillåtelse att deras barn fick delta. Barnen tillfrågades 
om de ville vara med. Förskolechefen för förskolan gav sitt godkännande till att vi fick 
vara på förskolan ”Björken”. När barnen skulle observeras fick barnen själva välja om 
de ville bli filmade. Barnen som deltog i försöket var verbala och kunde berätta om de 
ville delta eller inte. Det går att se på barns kroppsspråk om de känner obehag under en 
inspelning och hade obehag visats hade inspelningen blivit avbruten. Även inför 
intervjun blev barnen tillfrågade om de ville delta. Om barnen tappade fokus under 
intervjun och började prata om annat tilläts det, för att sedan återgå till intervjufrågorna. 
Barnen hade också rätt att avbryta sin intervju vilket de blev informerade om innan 
intervjun påbörjades. 
 

4.3 Intervju som metod  
Kihlström (2007) i Dimenäs nämner vad som är viktigt vid planerandet av en intervju. 
Syftet har stor vikt för att få fram det du vill veta. När ett syfte finns är nästa steg att 
välja undersökningsgrupp där det kan vara till fördel att välja respondenter som har 
erfarenhet om det du ska intervjua om. Det är även viktigt att följa de etiska principerna 
som har beskrivits ovan. Denscombe (2016) tar upp semistrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att ha färdiga frågor, men att vara flexibel och tillåta den som intervjuas att 
utveckla sina idéer. När våra respondenter intervjuades användes denna intervjuform. Vi 
var öppna för svaren och ställde följdfrågor. Intervjuerna var till för att stärka 
observationerna. Filminspelning valdes för att få med alla uttryck såsom verbala och 
icke-verbala. 
 

4.4 Observation som metod  
Hammar och Johansson (2013) nämner att barn tycker om olika hinderbanor och att det 
i en hinderbana är enkelt att observera barnen. Vid observationer går det exempelvis att 
filma, men då är det viktigt att informera vårdnadshavarna om syftet med 
filminspelningen. Det är av betydelse att vårdnadshavarna får reda på att 
observationerna är till för pedagogerna och inte för andra utomstående. Författarna 
menar vidare att det är viktigt att observera barnen, men att det bör ske i grupp och på 
ett naturligt sätt så ingen blir utpekad. Författarna nämner även att det är bättre att filma 
än att anteckna. Därmed ges möjlighet att få med alla barn och ingen behöver känna sig 
utlämnad. Då barnen fick göra hinderbanan skedde observationen på ett naturligt sätt. 
Genom att filma barnen gavs även möjlighet att se deras ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Anledningen till att hinderbanan användes i vår fallstudie är för att en 
hinderbana är ett enkelt sätt att observera på.  
 
Vetenskapsrådet (2011) talar om öppen och dold observation. Öppen observation 
innebär att de som är med i studien vet vad som pågår. Observationerna kan utföras 
genom anteckningar, observationsscheman etc. I dolda observationer krävs inget 
samtycke och inte heller att ge information i förväg. Dock måste de etiska principerna 
tillgodoses i efterhand. Anledningen till valet av både observationer och intervjuer i vår 
studie är för att det då är enklare att analysera hur upplevelserna av fysisk aktivitet har 
påverkat pedagogerna och barnen. Öppen observation användes på det sätt att barn, 
vårdnadshavare och övrig personal informerades om studiens syfte. 
 

4.5 Undersökningen 
Vår undersökning har skett på en privat förskola som vi valt att kalla för ”Björken”. 
Förskolan ligger på landsbygden i sydöstra Sverige. Studien är inriktad på barn i 
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åldrarna 4-5 år. På förskolan är det sammanlagt 28 barn varav 11 barn är 4-5 år. I 
gruppen med 11 barn arbetar en förskollärare och en barnskötare. Förskolläraren är 32 
år och har jobbat i 8 år. Barnskötaren är 25 år och har jobbat i 5 år. Fiktiva namn har 
använts för att inte avslöja några identiteter.  
 
Sammanlagt har tre förskollärare och en barnskötare intervjuats, varav en förskollärare 
även är förskolechef på förskolan. En förskollärare samt barnskötaren är ansvariga för 
den grupp av barn som deltog i studien. Då studien introducerades höll förskolan inte 
medvetet på med planerad fysisk aktivitet utomhus. Den enda fysiska aktivitet som 
skedde var när barnen själva kom på fysiska aktiviteter såsom att jaga varandra eller 
klättra på klätterställningen exempelvis. De första intervjuerna som hölls var 
tillsammans med förskolläraren och barnskötaren. Dessa intervjuer skedde i samband 
med vårt första besök. De två andra förskollärarna intervjuades även de i samband med 
första besöket. Anledningen till att de intervjuades var för att få ett bredare perspektiv 
på intervjufrågorna. När vi kom tillbaka efter fem veckor och förskolläraren och 
barnskötaren hade gjort aktiviteten en sista gång tillsammans med barnen intervjuades 
de återigen.Vid samma tillfälle intervjuades även fyra barn kring deras upplevelser av 
aktiviteten.  
 
Vid första besöket introducerades aktiviteten som hölls tillsammans med barnen där 
förskolläraren och barnskötaren fick observera genom att filma oss. Vi hade förberett en 
hinderbana på förskolans baksida. Denna hinderbana fick barnen sedan utföra med 
personalens hjälp en gång i veckan under fem veckor. Vi bad pedagogerna filma något 
av tillfällena då aktiviteten gjordes för att göra det möjligt att observera processens 
gång. Pedagogerna intervjuade även barnen och förde loggbok på eget initiativ. I mitten 
av försöket hörde pedagogerna av sig och frågade om de kunde ändra lite i hinderbanan, 
då de upplevde barnen omotiverade, vilket godkändes. När vi kom tillbaka till förskolan 
efter fem veckor utfördes de avslutande intervjuerna med fyra barn och med 
förskolläraren och barnskötaren som tagit del av aktiviteten.  
 
Sammanlagt intervjuades åtta informanter i vår studie och alla intervjuer är 
transkriberade för att underlätta då resultatet skrevs.  
 

4.6 Kvalitativ data och validitet 
Denscombe (2016) tar upp begreppet kvalitativ data. Kvalitativ data innebär data i form 
av ord som är talade eller skrivna samt synliga bilder. Kvalitativ data kan vara 
forskningsmetoder som intervjuer, observationer och dokument. Vi har valt att göra 
kvalitativ data då vår undersökning baseras på observationer och intervjuer. Allwood 
och Erikson (2010) beskriver validitet, vilket innebär att något är giltigt. Därmed går det 
skilja ut bra från dålig forskning. När forskningsresultat bedöms har validitet en stor 
vikt. Hur giltig är vår studie? På den förskola där studien utfördes kan resultatet ses som 
giltigt. Dock måste det tas hänsyn till att alla barn inte intervjuades och därmed har 
enbart kroppsspråket blivit synligt på de barn som inte intervjuades. Utifrån 
videoobservationerna upplevdes barnens kroppsspråk positivt, men hos de barn där 
endast kroppsspråket visades går det enbart anta deras upplevelser utan att egentligen 
veta hur de kände. Om försöket gjorts på fler förskolor hade en större validitet kunnat 
skapas. Då hade fler jämförelser kunnat göras och fler perspektiv därmed kunnat skapas.   
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5 Resultat och analys  
 
I denna del synliggörs intervjusvaren före och efter aktiviteten, samt en analys. Sist 
belyses en reflektion och sammanfattning kring resultatet. Resultatet inleds med en kort 
sammanfattning kring insamlingen samt frågeställningarna vi valt att utgå från, för att 
underlätta för vidare läsning.  
 

5.1 Insamling  
Vi började vår empiriinsamling med att introducera hinderbanan samt intervjuade fyra 
pedagoger. Två av pedagogerna har deltagit i försöket. De andra två pedagogerna 
arbetar på förskolan. Under fem veckor fortsatte förskolan med hinderbanan och 
pedagogerna som deltog i försöket intervjuade barnen och förde loggbok på eget 
initiativ. I mitten av försöket hörde pedagogerna av sig och frågade om de kunde ändra 
lite i hinderbanan, då de upplevde barnen omotiverade, vilket godkändes. När vi kom 
tillbaka till ”Björken” intervjuades fyra barn kring deras upplevelser av att ha gjort 
hinderbanan, samt de två pedagogerna som hade tagit del av aktiviteten.  
 
Frågeställningarna vi utgick ifrån var: 
 

 Hur upplever pedagogerna fysisk aktivitet för egen del, privat och i yrkesrollen?  
 Hur upplever pedagogerna fysisk aktivitet utifrån barnens perspektiv?  
 Hur upplever barnen fysisk aktivitet? 

 

5.2 Resultat – före aktivitet  
5.2.1 Intervjusvar från pedagogerna som deltog i försöket  

”Annika” förskollärare 32 år 
 
Annika menade på att fysisk aktivitet är viktigt för barn och belyste att barn måste få ta 
del av fysisk aktivitet på olika sätt för att det ska bli en harmonisk barngrupp. Både 
oorganiserad och organiserad fysisk aktivitet är viktig. Annika nämnde att fysisk 
aktivitet är nyttigt för alla människor och att alla mår bra av att röra sig. Hon har märkt 
på förskolan att särskilt de äldre barnen behöver fysisk aktivitet då de har enklare för att 
sitta still och koncentrera sig en lång stund om de först fått göra av med sin energi. 
Annika menade att fysisk aktivitet över lag lockar nästan alla barn, men det som kan 
hämma är om pedagogen gör det för svårt när det gäller organiserad fysisk aktivitet. Om 
ett barn känner att det inte lyckas backar det ur för det är pinsamt ”när alla andra kan 
och inte jag”. Det gäller att möta barnen på en nivå där barnen känner att de kan lyckas. 
Där är det inte den fysiska aktiviteten i sig som hämmar utan mer känslan av att inte 
klara av det. Det är tråkigt att känna sig misslyckad. 
 
”Eva” barnskötare 25 år 
 
Eva hade positiva upplevelser av fysisk aktivitet i sina intervjusvar. Genom att hon har 
varit positiv till fysisk aktivitet i sin yrkesroll har det smittat av sig på barnen och de har 
fått utlopp för sin energi. Hennes inställning av fysisk aktivitet har bidragit till att hon 
har märkt att det har uppstått mindre konflikter i personalgruppen på förskolor hon 
tidigare arbetat på. Eva nämnde också att hon tror att uppväxten spelar roll för de 
upplevelser hon har idag då hennes mamma alltid varit fysiskt aktiv med henne. Eva 
nämnde också att det har påverkat hur hon är mot sina barn som också får komma ut 
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och röra sig mycket. De enda negativa upplevelser Eva hade kring fysisk aktivitet är att 
träningen kan bli ett beroende om en person rör sig för mycket, vilket i sig kan leda till 
utmattning.  
 
Eva trodde att barnens upplevelser inför hinderbanan skulle bli delade, det vill säga 
både negativa och positiva. Hon trodde hinderbanan kunde bli kul för stunden och att 
barnen sedan skulle känna frustation då de inte orkade mer. Hon sa också att 
inställningen är viktig då pedagoger är barnens förebilder och inspiration och om barnen 
ska få positiva upplevelser måste pedagogerna hjälpa till att bidra med positiva 
upplevelser. Eva tyckte det skulle bli spännande att se hur barnens upplevelser ändrade 
sig under dessa fem veckor då hinderbanan skulle hållas på förskolan. 
 
5.2.2 Intervjusvar från två pedagoger som arbetar på förskolan  

”Pernilla” förskollärare 43 år 
 
Pernilla menade att det är viktigt med fysisk aktivitet och att det inte alltid behöver vara 
en planerad aktivitet utan även kan vara att klättra i skogen. Hon tyckte att skogen är ett 
bra ställe att utöva fysisk aktivitet. Hon har märkt att barnen genom åren har lärt sig 
mycket vad gäller balans, att lära känna sin kropp etc. Pernilla menade på att det är av 
betydelse att få in det redan som liten, att det är roligt med fysisk aktivitet osv. Alla barn 
kanske inte får ta del av det hemma eftersom alla hem inte är idrottshem. 
 
Pernilla berättade att hon har lite olika upplevelser av fysisk aktivitet. När hon gick i 
skolan tyckte hon inte om det för då handlade det om prestation. Det var lite hånfullt att 
inte kunna prestera då. Hon fick höra att hon var klumpig. Kompisar tittade på henne 
och sa att hon var klumpig. Hon menar att sådana upplevelser inte stärker att tycka 
något är roligt. Hon kan koppla det till förskolan och menar att aktiviteter behöver 
läggas på en nivå så även Lisa eller Kalle som inte tycker att just denna aktivitet är ”det 
roligaste jag vet”, att de känner att de vill vara med. Det är viktigt att hela tiden ge 
beröm och uppmuntra. 
 
Pernilla har märkt att barnen tycker det är roligt med planerade fysiska aktiviteter. 
Pernilla uppfattar att dem allra flesta tycker det är roligt, men att det finns någon som 
kan vara osäker. När barnet har fått tittat och iakttagit lite kommer det barnet också in i 
leken.  
 
”Karin” förskollärare/förskolechef 46 år 
 
Karin var positivt inställd till vårt försök. Under hennes år som förskollärare har hon 
sett att barn har olika upplevelser av fysisk aktivitet. Hon nämnde att det är vår roll som 
ledare att ge de positiva upplevelserna genom att göra det roligt och utmanande för 
barnen. Pedagogerna ska se till att det blir roligt för barnen så alla vill delta. Karin 
berättade även att hon haft en lärare som förebild till att få positiva upplevelser av fysisk 
aktivitet. Det var en lärare som märkte när barnen tappade fokus och då vävde in rörelse 
i lektionerna.  
 
Karin hade en negativ upplevelse av fysisk aktivitet när hon var liten. Det var när hon 
som 3-4 åring började på balett, men slutade på grund av att hon hade en elak lärarinna 
som stampade med sin käpp för att de skulle lära sig rätt positioner. Det blev för mycket 
för henne då hon var blyg som liten. Hon tappade dock inte motivationen helt utan 
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började sedan på gymnastik som hon växt upp med. Hon menade att alla barn är olika, 
men tror att barnen på denna förskola verkar ha positiva upplevelser av fysisk aktivitet. 
 

5.3 Resultat – efter aktivitet  
5.3.1 Intervjusvar från pedagogerna som deltog i försöket  

”Annika” förskollärare 32 år 
 
Annika uppfattade inte att hennes upplevelser kring fysisk aktivitet har ändrats genom 
att ha deltagit i försöket. Dock har hon lärt sig att barn behöver mer utmaning, att vissa 
moment behöver ändras eftersom barn lätt blir uttråkade av att köra samma aktivitet 
hela tiden. När de ändrade lite i hinderbanan tyckte barnen det var roligt igen. Annika 
tyckte inte att barnen har visat ett större intresse av att använda sig av fysisk aktivitet 
efter användandet av hinderbanan. Hon sa att barnen var fysiskt aktiva innan också och 
att de tycker det är roligt. Hon nämnde att barnen inte bryr sig om vilken fysisk aktivitet 
det är, så länge de får utlopp för sin energi och får röra sig. 
 
Annika tyckte att försöket bidrog till att bli mer intresserad av att fortsätta med fysisk 
aktivitet tillsammans med barnen. Hon nämnde att det är kul att skapa en gemensam 
fysisk aktivitet, att utmana barnen i deras motoriska utveckling. Genom att observera 
och se om barnen utvecklas går det att följa upp. Exempelvis om barnen inte lyckades 
göra en kullerbytta första gången, kanske de klarar det efter några gånger. Hon menade 
att det är enklare att se framgångar då barnen får genomföra en uppstyrd aktivitet såsom 
en hinderbana. Något som Annika nämnde var att de märkte att barnen tyckte det var 
tråkigt att göra samma aktivitet hela tiden. Vid ett tillfälle då pedagogerna visade 
hinderbanan hade några barn sagt ”Åh, nej!”. Den gången fick barnen välja om de ville 
göra hinderbanan men då fick de som inte var med sitta och titta på. Det slutade med att 
alla var med på hinderbanan istället och barnen tyckte det var kul när de väl gjorde det. 
Även när pedagogerna gjorde om hinderbana lite blev barnen mer motiverade att göra 
den och tyckte det var spännande igen. Barnen har även inspirerat varandra. De yngre 
barnen har sett de äldre barnen och blivit nyfikna och också fått genomföra 
hinderbanan.  
 
Eva” barnskötare 25 år 
  
Evas upplevelser kring fysisk aktivitet har inte ändrats efter försöket, hon har 
fortfarande en positiv inställning. Hon tycker fortfarande det är en viktig del av 
förskolan och att barnen behöver det. Dock påpekade hon att det var svårare att få 
barnen motiverade än vad hon trodde. Eva diskuterade även att det kan behövas en 
morot för att få barnen motiverade, exempelvis då de ändrade hinderbanan en aning. 
Både Eva och Annika hade diskuterat att de kunde fått fram upplevelserna på ett annat 
vis exempelvis genom att ha sju olika stationer och att det skulle vara en ny station för 
varje gång, som barnen kunde få välja. Då skulle inte aktiviteten se likadan ut varje 
gång. Eva nämnde också att alla barn visat intresse av att vilja röra sig ute, men när de 
nämnde ordet hinderbana uppstod suckar och tråkiga miner. Då fungerade det med att 
göra en annan aktivitet. Annika och Eva hade diskuterat tillsammans att variation var 
viktig. Eva nämnde även att det skulle kunna ge negativa upplevelser om något barn 
inte orkar eller tycker det är jobbigt med fysisk aktivitet. Hon var överlag positiv till 
vårt försök men hade velat ha mer tid, för att kunna få ut ännu mer. 
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5.3.2 Barnens upplevelser  

Barnens tankar- varav samtliga 5-åringar  
 
I resultatet som uppkommit med pedagogerna nämner de att samtliga barn visat intresse 
till att vilja röra sig ute, men när hinderbanan kom på tal uppstod suckar och tråkiga 
miner. Genom att ha intervjuat fyra barn som har deltagit i försöket går det i helhet se 
att barnen varit positiva till hinderbanan och tyckt den har varit rolig att göra. Barnen 
kände sig glada, varma, nervösa och bra inför mötet med hinderbanan. Anledningen till 
att ett barn kände sig nervös var för att de testade på något nytt, men efter att ha provat 
på hinderbanan tyckte barnet det var roligt. Barnen ville gärna göra fler hinderbanor 
med fröknarna, men även andra lekar ute. Barnen tyckte det var roligt att fröknarna var 
med och lekte ute. 
Genom filmerna går det anta att barnen är positivt inställda till hinderbanan. Det syns på 
sättet barnen uttrycker sig. Det går även se att barnen inspireras av varandra. På den 
film då barnen utförde hinderbanan första gången fanns det en ”station” där barnen fick 
välja på att rulla eller göra en kullerbytta över en matta. Då rullade många av barnen 
över mattan, men på den sista filmen som filmades då barnen utförde hinderbanan en 
sista gång gjorde de flesta barn istället kullerbyttor.  
 

5.4 Sammanfattning – före aktivitet  
Samtliga pedagoger upplever fysisk aktivitet som något positivt. Två av pedagogerna 
upplever att barngruppen blir lugnare och barnen blir mer koncentrerade när de har gjort 
utlopp för sin energi. Det upplevs även att det blir färre konflikter i personalgruppen när 
samtliga deltar i fysisk aktivitet. Tre av pedagogerna nämner upplevelser från 
barndomen som har påverkat hur de ser på fysisk aktivitet idag, exempelvis:  
 

”Som liten var jag nog om kring 3-4 år när jag började dansa balett, 
sedan slutade jag pga. att vi hade en sådan elak gammal lärarinna. Hon 
gick med käpp och stampade för att vi skulle kunna våra positioner och 
tillslut blev det lite för mycket för mig som liten och blyg. De gav mig 
negativa upplevelser för stunden, men tappade inte motivationen till att 
fortsätta utföra fysisk aktivitet.” (”Karin” förskollärare/förskolechef 46 år) 

 
”När jag gick i skolan, då tyckte jag inte om det för då var det prestation 
och lite hånfullt om man inte presterade då. Sen har ju tack och lov 
utvecklingen gått framåt, förhoppningsvis. Då fick jag höra hur klumpig 
jag var. Kompisar tittade på mig och sa, vad klumpig hon är. Det stärker 
ju inte precis, ”Åh, vad roligt det här är.”(”Pernilla” förskollärare 43 år) 

 
Pedagogerna nämner vikten av vilken inställning som intas vad det gäller den fysiska 
aktiviteten. De nämner att det ska uppfattas som något roligt och inte handla om 
prestation. För att barnen ska få positiva upplevelser av fysisk aktivitet är det viktigt att 
låta alla barn vara med på deras villkor och se till varje barns behov.  
 

5.5 Sammanfattning – efter aktivitet  
De två pedagogerna som deltagit i försöket har inte ändrat sina upplevelser kring fysisk 
aktivitet. Dock trodde inte pedagogerna att det skulle vara så svårt att få barnen 
motiverade. Barnen behövde en morot, för att det inte skulle uppstå tråkiga miner och 
suckar när de nämnde hinderbanan. Pedagogerna ändrade lite i hinderbanan och då blev 
barnen motiverade igen och tyckte det var roligt att delta. Vid ett tillfälle fick barnen 
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själva välja om de ville vara med på hinderbanan eller inte. De som inte valde att delta 
fick sitta och titta på. Det slutade med att samtliga barn deltog då de blev inspirerade av 
sina kompisar som deltog. De äldre barnen inspirerade även de yngre barnen att delta i 
hinderbanan. En av pedagogerna nämnde en lärdom av att delta i försöket och det var att 
barnen behöver mer utmaning för att inte tappa motivationen. En pedagog nämner att 
det kan bli negativa upplevelser för barnen om de måste delta, exempelvis:  
 

”Jag hoppas inte att det skulle påverka någon negativt det är väl isåfall 
om man tycker det är jobbigt och inte orkar delta. ” (”Eva” barnskötare 25 
år) 
 

Fyra av elva barn som deltog i hinderbanan intervjuades. Dessa fyra barn var positiva 
till försöket. När barnen tillfrågades hur de kände sig efter att ha genomfört 
hinderbanan, gavs svaren: Bra, glad, nervös, varm.  
 
 ”Hur kände du dig när du gjorde hinderbanan?” (Jonna, 23 år)  
 

”Nervös” (Elvira, 5 år)  
 
”Hur kommer det sig att du var nervös?” (Jonna, 23 år)  
 
”För att testa något nytt.” (Elvira 5 år) 
 

Barnen upplevde också att det var roligt när fröknarna deltog i hinderbanan och ville att 
de skulle fortsätta leka ute tillsammans med barnen. Barnen fick också säga hur ofta de 
ville göra hinderbanan och några svar som gavs var:  
 
 ”Varje dag, det var så roligt att springa runt.” (Maria, 5 år)  
 
 ”Typ varannan dag.” (Sanna, 5 år) 
 

5.6 Reflektion och analys  
Den teori vi utgått ifrån är den hermeneutiska. Denna teori handlar om att tolka och 
skapa förståelse (Allwood & Erikson 2010). Genom att ett flertal gånger gått igenom 
våra intervjusvar och de filmer som gjorts har vi kunnat tolkat och skapa en förståelse 
för den empiriinsamling som samlats in. Filmerna har bidragit till att kunna studera 
barnens upplevelser både verbalt och kroppsligt. I filmerna upplevs barnen positivt 
inställda, men i diskussioner med pedagogerna har de antytt att det varit svårt att få 
barnen motiverade. Dock är det svårt att tolka upplevelser då det är inte är möjligt att 
veta vad barnen känner innerst inne. En intressant aspekt är att pedagogerna upplevde 
barnen omotiverade även om intervjusvaren från barnen samt videoobservationerna 
tyder på att barnen var positivt inställda till hinderbanan. Även om pedagogerna under 
videoobservationerna ger positiv feedback och beröm till barnen kanske barnen tolkar 
pedagogernas kroppsspråk på ett sätt så det upplevs som att pedagogerna har en negativ 
inställning, vilken är en faktor som kan påverka att pedagogerna senare upplevde barnen 
omotiverade. I videoobservationerna står pedagogerna för det mesta still och ger beröm 
till barnen då barnen utför hinderbanan. En anledning till detta är att det enbart är två 
pedagoger och att en av pedagogerna håller i Ipaden och filmar, medan den andra står 
vid en av stationerna för att hjälpa till när barnen ska fånga en boll. Om pedagogerna 
istället hade varit mer aktiva då barnen utförde hinderbanan och använt sitt kroppsspråk 
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mer, kanske det hade kunnat bidra till att få barnen mer motiverade att fortsätta med 
hinderbanan.  
 
Tankar som uppstått hos oss är att inställningen hos pedagogerna har stor betydelse för 
om barnen får negativa eller positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Om en 
förskollärare exempelvis ska hålla i en organiserad aktivitet med barnen och går in med 
en negativ inställning skulle det kunna spegla av sig på barnen. Om förskolläraren 
istället går in med en positiv inställning är vår åsikt att de flesta barn kommer bli 
positivt inställda. Förskollärare är barnens förebilder och kan därmed påverka om 
barnen ska få positiva eller negativa upplevelser av fysisk aktivitet. Ett tydligt mönster 
som bestod hos samtliga pedagoger var att alla var positivt inställda till fysisk aktivitet 
redan innan försöket gjordes. Om någon av pedagogerna istället hade varit negativt 
inställd till fysisk aktivitet från början hade det kanske tydligare gått att se om 
upplevelserna kring fysisk aktivitet hade ändrats efter att ha deltagit i försöket. Ett 
ytterligare sätt att tolka resultatet är hur pedagogen påverkar barnens upplevelser. Det 
kan dels handla om inställningen som intas vilket nämns ovan, men det skulle även 
kunna bero på hur pedagogen känner sig för tillfället. Alla kan ha bra eller mindre bra 
dagar, vilket gäller både barn och pedagoger. Om det är så att en pedagog har en dålig 
dag då exempelvis en fysisk aktivitet såsom en hinderbana är planerad att utföras, är det 
bättre att en annan pedagog håller i aktiviteten för att inte riskera att sprida negativa 
upplevelser till barnen. Pedagoger är förebilder för barnen och barn tar efter av det 
vuxna gör och säger.  
 
Pedagogerna nämnde även vikten av variation och en tolkning kan vara att resultatet ser 
ut på följande vis på grund av att det var samma typ av aktivitet barnen möttes av varje 
gång under de veckor försöket pågick. Barnen hade nog behövt variation för att bli mer 
motiverade till att utföra hinderbanan. 
 
På de flesta förskolor idag står pedagogerna oftast och observerar barnen ute istället för 
att vara med i barnens lek. Utifrån intervjusvaren från barnen synliggjordes det att 
barnen gärna ser att pedagogerna är delaktiga i deras uteaktiviteter, vilket bidrar till en 
aspekt att ta med utifrån resultatet eftersom pedagoger idag ofta står och samtalar med 
varandra utomhus istället för att involvera sig i barnens lek. Om pedagoger är mer 
delaktiga i barns lek utomhus skulle det kunna bidra till att barn och vuxna får 
gemensamma upplevelser. Kanske samspelet ökar, relationerna mellan barn och 
pedagoger blir starkare och gemensamma intressen kan uppstå? 
 
För att barnen ska uppleva att fysisk aktivitet är något roligt och givande är vår 
uppfattning att förskollärare bör lägga aktiviteten på en nivå så barnen känner att de 
lyckas. Det ska inte handla om prestation utan istället bör barnen berömmas så deras 
självkänsla stärks. Finner barnen aktiviteten för svår eller tvingas delta kan det leda till 
att det blir tråkigt och barnen kan därmed skapa negativa upplevelser.  
 
En positiv aspekt som uppkom utifrån resultatet var att de äldre barnen inspirerade de 
yngre barnen till att utföra hinderbanan. Beroende på hur de äldre barnen förmedlade 
sina upplevelser till de yngre kunde ett samspel skapas. Vi upplevde att det skapades 
positiva upplevelser, men det skulle även kunnat uppstå negativa upplevelser beroende 
på hur de äldre barnen förmedlat sina upplevelser eller hur de kände sig.  
Några av pedagogerna nämnde även att barndomen kan spela roll kring hur en person 
ser på fysisk aktivitet men resultatet visar att positiva upplevelser kan uppstå vid vuxen 
ålder även om barndomen bidragit med negativa upplevelser sen tidigare. Några tankar 
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från oss som skulle kunna påverka hur fysisk aktivitet upplevs i barndomen är följande: 
Hur ser hemmiljön ut? Är föräldrarna positivt eller negativa till fysisk aktivitet? Vad har 
pedagogen för inställning till fysisk aktivitet?   
En annan tolkning till att resultatet föll ut som det gjorde var för att samtlig personal 
och alla barn på förskolan var samarbetsvilliga under tiden försöket pågick. Om inte 
pedagoger och barn hade varit samarbetsvilliga hade troligen resultatet påverkats. 
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6 Diskussion  
I resultatet har två huvudfaktorer framkommit som bidrar till vad barn och vuxna har för 
upplevelser av fysisk aktivitet. Dessa faktorer är inställningen personen intar samt hur 
barndomen påverkat dess syn på den fysiska aktiviteten.  
 
Værum Sørensen (2012) har tagit upp att barn måste få en möjlighet att vara fysisk 
aktiva, men att pedagogens inställning har en påverkan till hur mycket fysisk aktivitet 
infinner sig i förskolan. Författaren nämner också att förskolan kan gynna barns glädje 
om de får använda kroppen, och få en tro på sig själva. Bjørgen (2015b) har gjort en 
studie som visar att vuxna som är positivt inställda till att vara aktiva utomhus, även 
smittar av sig på barnen så barnen blir positivt inställda. Det är dessutom meningsfullt 
att vara involverad i barnens aktiviteter. Även om pedagogerna gick in med en positiv 
inställning till hinderbanan i vårt försök visade sig barnen vara omotiverade. Denna 
inställning hos barnen ändrade sig när barnen fick möta variation. Vikten av variation 
blev därför en viktig aspekt. Om en pedagog går in med en positiv attityd till barnen får 
barnen oftast positiva upplevelser av det som ska göras, men om pedagogen däremot 
går in med en negativ attityd kan det påverka att barnen får negativa upplevelser, anser 
vi. 
 
Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2011) nämner förskollärarnas 
personliga attityd till fysisk aktivitet utomhus och i resultatet i deras studie framkom det 
att förskollärarna gärna skapar undanflykter för att slippa vara utomhus. I studien 
framkom det även att förskollärare ibland kan hämma barns fysiska aktivitet genom att 
inte engagera sig i barnens lek under utevistelsen. När barnen på förskolan ”Björken” 
intervjuades sa samtliga barn att de vill att fröknarna ska vara mer delaktiga när de leker 
ute. Om pedagogerna skulle vara mer delaktiga i barnens lek ute kan det bidra till att 
barnen får positiva upplevelser av fysisk aktivitet, anser vi. 
 
Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2011) har fått fram i sitt resultat 
att några förskollärare kände sig otrygga i sig själva vad gäller att utföra fysisk aktivitet 
och därför inte kände en trygghet i att genomföra fysisk aktivitet tillsammans med 
barnen. Grunden till detta låg i att de hade fått negativa upplevelser av fysisk aktivitet 
som barn. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) hävdar också att barn som känner sig osäkra 
eller misslyckade vad det gäller fysisk aktivitet lätt visar olust till att utföra aktiviteter. 
Två av pedagogerna på ”Björken” nämner att de har haft negativa upplevelser kring 
fysisk aktivitet som barn. Den ena pedagogen nämner att hon hade en elak lärarinna när 
hon dansade balett. Den andra pedagogen nämner att hon som barn fick höra att hon var 
klumpig, vilket påverkade hennes självkänsla. Dock nämner en pedagog att hon har 
positiva upplevelser som barn då hennes mamma var aktiv med henne och lät henne 
utföra fysisk aktivitet. Det har påverkat hur hon upplever fysisk aktivitet idag. Det har 
även haft betydelse för hur hon är mot sina barn idag.  
 
Loprinzi, Schary, Beets, Leary och Bradley (2013) nämner att föräldrarna spelar en 
viktig roll i att forma och upprätthålla sitt barns attityd till fysisk aktivitet redan från när 
barnet är litet. Att redan som barn få en positiv eller negativ bild av fysisk aktivitet kan 
påverka hur barnet ser på sin hälsa. Föräldrarna kan därmed forma sitt barns attityd 
genom både positiva och negativa interaktioner. Genom att föräldrarna är förebilder för 
barnet kan det leda till att föräldrarna kan påverka så barnet får en positiv bild av fysisk 
aktivitet.   
Genom filminspelningen syns barnens kroppsliga och verbala uttryck och det verkar 
som om barnen fått positiva upplevelser kring hinderbanan. Det syns i deras sätt att 
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uttrycka sig. Pedagogerna har ett flertal gånger nämnt att barnen verkade omotiverade 
att utföra hinderbanan. Dock har intervjuerna med barnen visat att barnen tyckt det varit 
roligt. Även om pedagogerna varit positivt inställda, kanske inte deras kroppsspråk 
speglat det. Utifrån filmerna går det utläsa att barnen inspirerades av varandra. Då 
barnen gjorde kullerbyttor tittade de på varandra och försökte göra likadant. 
Hinderbanan inspirerade även de yngre barnen att utföra den då de såg sina kompisar 
utföra hinderbanan. Grindberg och Jagtøien Langlo (2011) tar upp att vuxna och andra 
barn kan bidra till att ge barn olika upplevelser som ger inspiration till att barnen vill 
utforska vidare exempelvis genom lek. Barnen kan bli inspirerade till att prova nya 
saker genom att den vuxne lär ut olika aktiviteter som barnen sedan kan få smak att 
fortsätta med. De vuxna är förebilder och påverkar barnens upplevelser. 
Bjørgen (2015b) menar på att det går att se på en person om den finner glädje i en 
aktivitet. Det syns på sättet personen uttrycker sig kroppsligt genom rörelse och även på 
energin som finns. Att få positiv feedback är av betydelse för barns utveckling och 
självförtroende vad gäller fysisk aktivitet. I filmerna framkommer det att pedagogerna 
ger barnen positiv feedback, vilket kan bidra till att barnen finner glädje och därmed vill 
fortsätta vara fysisk aktiva. Ges det ingen positiv feedback kan det leda till negativa 
upplevelser hos barnen, är vår uppfattning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Efter att tagit del av resultatet kring studien handlar huvudfaktorerna om vilken 
inställning du intar som person samt hur barndomen påverkat din syn på fysisk aktivitet. 
Dessa faktorer kan bidra till vad barn och vuxna har för upplevelser av fysisk aktivitet.  
 
Om studien hade gjorts om hade samtliga barn som deltog i försöket kunnat intervjuas. 
Därmed hade fler upplevelser framkommit. Nu blev det enbart fyra barns upplevelser 
som framkom utifrån intervjuerna i vår studie. Vi fick även ett förslag av pedagogerna 
på ”Björken” att istället för hinderbana göra stationer med olika aktiviteter för att det 
skulle bli mer variation. Därmed hade motivationen kanske ökat hos barnen. 
Intervjufrågorna hade kunnat göras tydligare för att få ett mer fördjupat resultat. 
Metoden hade kunnat göras på ett annorlunda sätt exempelvis genom att enbart använda 
intervjuer. Dock hade endast det verbala framkommit och inte det kroppsliga. Något vi 
anser positivt är att ha transkriberat intervjuerna. Genom det har det varit möjligt att gå 
tillbaka till intervjuerna då resultatet skrivits och därmed kunnat få fram relevant 
information. Ytterligare en positiv aspekt är att använda både observationer och 
intervjuer för att kunna stärka upp resultatet.  
 
Hade vi haft ett större antal respondenter att intervjua hade det kunnat ge ett annat utfall. 
Då hade det var möjligt att gå djupare in i ämnet. En annan betydande faktor är 
engagemanget från förskolan som deltagit i försöket. De två pedagoger som deltog i 
hinderbanan förde loggbok och filmade processens gång. Det gjordes på eget initiativ. 
Pedagogerna har varit positivt inställda till att delta i försöket och det har gjort det 
lättare att få fram ett resultat. 
 

6.2 Avslutning 
Vår förhoppning är att studien inspirerar fler till att fördjupa sig kring ämnet för att 
kunna se hur barn och personal upplever den fysiska aktiviteten, men även att resultatet 
bidrar med inspiration för pedagoger att arbeta mer med fysisk aktivitet i förskolan. 
Det har varit givande och intressant att skriva vårt självständiga arbete då vi fått ta del 
intressant forskning som väckt nya tankar hos oss, men även fått ta del av ett givande 
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resultat. Vårt resultat har även stärkt den forskning som vi tagit del av under studiens 
gång. Något alla pedagoger bör tänka på är den inställning som intas i bemötandet med 
barn. Pedagoger är förebilder för barnen och den inställning pedagogen intar speglar 
oftast av sig på barnen. Ytterligare en faktor som kan spela roll är hur pedagogen känner 
sig för tillfället. Som framtida forskning hade det varit intressant att göra samma studie 
fast med en yngre barngrupp, med en förhoppning om att få ett annat resultat.  
 
En öppen fråga som ställdes till barnen under intervjuerna handlade om vad barnen 
ansåg roligast med hinderbanan. De svar som framkom var följande: 
 
”När vi, när vi skulle göra kullerbyttor.” (Oscar, 5 år) 
 
”Klättra.” (Elvira, 5 år) 
 
”Eh, för att det roligaste var att när man skulle gå på den där tråden.” (Maria, 5 år) 
 
”Ja, för man fick ju till exempel springa å åka rutschkana och det var roligt.” (Sanna, 5 
år) 
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Bilagor 
Bilaga A  
Intervju frågor del 1 – Innan aktivitet  
 

 Vad har du för upplevelser av fysisk aktivitet i din yrkesroll?  
 Vad har du för upplevelser av fysisk aktivitet för egen del?  
 Hur ser du på barnens upplevelser av fysisk aktivitet på förskolan? (Något som 

lockar barnen, något de verkar ointresserade av).  
 

Intervjufrågor del 2 – Efter aktivitet  
 

 Har dina upplevelser kring fysisk aktivitet ändrats i din roll som förskollärare 
genom att ha deltagit i försöket?  

 Har ni märkt att barnen visat ett större intresse av att använda sig av fysisk 
aktivitet efter användandet av hinderbanan? Isåfall hur? 

 Har din uppfattning om fysisk aktivitet ändrats genom att delta i detta försök? 
Isåfall hur?  

 Har försöket fått er intresserade av att fortsätta med fysisk aktivitet tillsammans 
med barnen? 
 

Barnintervju  
 

 Hur tycker det har varit att göra hinderbanan?  
 Hur kände du dig när du gjorde hinderbanan?  
 Skulle du vilja fortsätta göra hinderbanor med fröknarna? Om ja – Skulle det 

vara hinderbana eller någon annan lek/aktivitet? Om nej – Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B 

Till vårdnadshavarna för 4-5 åringar!  
 
Jag (Jonna) och min klasskompis Julia skriver ett självständigt arbete om barns fysiska 
aktivitet. Studien kommer att fokusera på barns och förskollärares upplevelser i mötet 
med fysisk aktivitet.  
 
Därför undrar vi om era barn kan få vara med i vårt försök? Vi kommer filma och 
intervjua för vår egen skull, men sedan kommer materialet raderas. Alla berörda i 
försöket kommer få vara anonyma.  
 
Ni får gärna läsa vår uppsats när den är klar.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar Jonna & Julia  
 
Era barn kommer få möta en rolig hinderbana!  
 
 
Får ert barn delta i roliga aktiviteter för att främja vårt självständiga arbete? Skriv under 
nedan vid samtycke.  
 
 
Underskrift vårdnadshavare:  
 
_______________________________________________ 
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