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Abstrakt 
Svensk titel: Fysisk aktivering av barn i förskolans utomhusmiljö - En kvalitativ studie 

om förskollärares förhållningssätt 

 

Engelsk titel: Physical activation of children in the preschool outdoor environment - A 

qualitative study of preschoolers approach 

 

Syftet med studien är att belysa förskollärares förhållningssätt till att aktivera barnen i 

fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. De tre frågeställningar vi utgick ifrån för 

att kunna uppnå syftet var: Vilka pedagogiska syften anser förskollärare att det finns 

med att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö? Hur ser 

förskollärare på sin roll med att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans 

utomhusmiljö? Hur ser förskollärare på utomhusmiljöns möjligheter till att aktivera 

barnen i fysiska aktiviteter? Studien baseras på en kvalitativ ansats där fyra 

semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra förskollärare som alla arbetar på 

förskolor i södra Sverige. Fenomenografiskt perspektiv var det teoretiska ramverk som 

användes som utgångspunkt för vår analys. I resultatet framkommer det att samtliga 

förskollärare har en positiv inställning till att aktivera barn i fysiska aktiviteter i 

utomhusmiljön. Förskollärarna lyfter olika aspekter som påverkas positivt av fysiska 

aktiviteter såsom barnens välmående, barnens utveckling av kroppsliga förmågor samt 

barnens inlärningsförmåga. Förskollärarna lyfter fram att förskolan är en viktig 

plattform till att främja fysiska aktiviteter, vilket i sin tur lägger grunden för barnens 

framtida livsstil. I resultatet framkommer det även att förskolegården anses vara en 

optimal plats för att utmana barnen i fysiska aktiviteter, framförallt om förskolegården 

innehåller en naturrik miljö. Sin egen roll beskriver förskollärarna som att vara 

närvarande, aktivt engagerade och utmana barnen i fysiska aktiviteter utifrån barnens 

intressen. 
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1 Inledning 
Vikten av att barn aktiveras i rörelseaktiviteter kan inte nog poängteras, då rörelse både 

gynnar barnens inlärningsförmåga, barnens motoriska utveckling och barnens allmänna 

hälsa (Danielsson, Auoja, Sandberg & Jonsson 2001). Det som i förskolans läroplan tas upp 

gällande rörelse är att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2016:9).  

 

Anledningen till att vi valt att rikta in oss på fysiska aktiviteter i förskolan beror på att vi 

båda under åren som vi har arbetat och praktiserat inom förskolan, upplevt att fysisk 

aktivitet inte får en tillräckligt stor del i förskolans verksamhet. Detta trots de positiva 

effekter som det ska ha på barns inlärning, motoriska utveckling och hälsa. Det är lätt att 

andra ämnen tar större plats än vad de fysiska aktiviteterna gör, till exempel matematik, 

språk och naturvetenskap. En annan anledning till att fokus i vår studie hamnade på fysisk 

aktivitet i förskolan, beror på att vi båda upplevt att det ibland kan finnas en uppfattning hos 

förskollärarna om att det kan räcka med att släppa ut barnen på gården, så är barnen fysiskt 

aktiva. Just på grund av de upplevda uppfattningarna som ibland går att se hos förskollärarna 

om att utomhusmiljön på egen hand kan stimulera barnen till fysisk aktivitet, har vi valt att 

närmare undersöka förskollärares förhållningssätt till fysiska aktiviteter som sker i 

förskolans utomhusmiljö. Det som vi här menar med fysiska aktiviteter är aktiviteter där 

barnen får arbeta mer grovmotoriskt som att klättra, springa, hoppa, balansera, rulla osv. Vi 

funderar på om och på vilka sätt barnen deltar i eller utövar någon typ av fysisk aktivitet 

under utevistelsen? Nöjd (2011) uttrycker i sin artikel i tidningen Förskolan, nämligen att det 

ges mer tid till stillasittande aktiviteter i förskolan än till de mer motoriskt utmanande 

aktiviteterna. Det är därför viktigt att personalen i förskolan anstränger sig för att inkludera 

alla barnen i lekar och aktiviteter där fysisk aktivitet är en central del (2011). Detta är av 

betydelse eftersom vissa barn blir ofta stillasittande på en gunga eller i sandlådan varje gång 

de är ute och går då miste om den fysiska aktivitet, som skulle kunna erbjudas i förskolans 

utomhusmiljö.  

 

Baserad på vår erfarenhet kan det vara problematiskt om förskolans personal står i klungor 

på gården och pratar med varandra, medan barnen leker runt omkring. Just denna erfarenhet 

stärks av en förskollärare som deltagit i Klings artikel i Pedagogiska magasinet (2016), vars 

berättelser stämmer överens med våra erfarenheter ovan. Utifrån alla dessa upplevelser och 

erfarenheter väcktes därför frågan om hur förskollärare egentligen förhåller sig till att 

aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Studien fokuserar främst på 

de barn som är mellan 3-5 år gamla, då det utifrån våra erfarenheter är de barnen som 

tillbringar mest tid i förskolans utomhusmiljö. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskollärares förhållningssätt till att aktivera barnen i 

fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. 

 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka pedagogiska syften anser förskollärare att det finns med att aktivera barnen i 

fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö? 

2. Hur ser förskollärare på sin roll med att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i 

förskolans utomhusmiljö? 

3. Hur ser förskollärare på utomhusmiljöns möjligheter till att aktivera barnen i fysiska 

aktiviteter? 
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2 Bakgrund och teoretiska infallsvinklar 
I detta kapitel redogörs vad fysisk aktivitet är, syftet med fysisk aktivitet, miljöns 

betydelse för fysiska aktiviteter samt förskollärarens förhållningssätt till fysisk aktivitet 

i förskolan. Sist i kapitlet presenteras även fenomenografin som är studiens teoretiska 

ramverk, vilket belyser förskollärares olika tankar kring ett och samma fenomen, som i 

detta fall är förskollärares tankar kring att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i 

förskolans utomhusmiljö. 

 

2.1 Begreppsdefinition av fysisk aktivitet 
Begreppet fysisk aktivitet är vanligt förekommande i denna studie och beskrivs av 

Wolmesjö (2006) som olika rörelser, både stora och små som aktiverar hela kroppen 

och dessa kroppsrörelser kan variera i olika tempon. Fysisk aktivitet definieras av 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) som alla former av kroppsrörelser som leder till en 

ökad energiförbrukning. Denna definition av fysisk aktivitet kan kopplas till det som 

författarna beskriver som kroppslig lek, som är lekar där barnens energiomsättning ökar 

och där pulsen snabbt stiger över vilonivå (2012).  

 

Den kroppsliga leken kan delas in i de tre kategorierna färdighetslek, vild lek samt 

traditionslekar eller kulturella lekar (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Den första 

kategorin av kroppslig lek som tas upp är färdighetsleken. Där används stora 

muskelgrupper och rörelserna ses som grundläggande, naturliga eller grovmotoriska. De 

rörelser som det då handlar om är att gå, klättra, springa, krypa och balansera. I 

färdighetsleken är inte syftet att förbättra de kroppsliga färdigheterna, utan det är själva 

leken som är syftet. De positiva effekter som färdighetsleken kan ge är uthållighet, 

muskelstyrka, rörlighet och även motorisk utveckling och lärande. Färdighetsleken sker 

allra främst ute på förskolans gård, där det finns stort utrymme till att röra på sig (2012). 

 

Den andra kategorin av kroppslig lek som Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) tar upp 

är den vilda leken. Den vilda leken skiljer sig mot färdighetsleken genom att den är mer 

fysisk, våldsammare och bullrigare. I den vilda leken förekommer det mycket 

närkontakt som gynnar det sociala samspelet när barnen brottas eller slåss på låtsas. I 

dessa lekar stimuleras barnens motorik och det är både barnens uthållighet och 

muskelstyrka som tränas. De vilda lekarna kan förekomma i förskolans inomhusmiljö, 

men majoriteten av de vilda lekarna sker i förskolans utomhusmiljö. Det är inte alla 

vuxna i förskolan som ser den vilda leken som särskilt önskvärd i förskolan. Författarna 

poängterar dock att den vilda leken är positiv för barnens utveckling på många olika sätt 

och bör därför godkännas i förskolan (2012). 

 

Den tredje kategorin av de kroppsliga lekarna kallar Osnes Skaug och Eid Kaarby 

(2012) för traditionslekar eller kulturella lekar, eftersom det är lekar som går i arv från 

äldre till yngre. Dessa lekar kräver ofta styrka, uthållighet och motorisk förmåga. 

Exempel på lekar som ses som traditionslekar är kull, kurragömma, sista paret ut, olika 

bollekar, olika hopplekar som hopprep eller hoppa hage och olika sång-, dans- och 

klapplekar som till exempel “Björnen sover”. Många av lekarna passar allra bäst att 

genomföra i förskolans utomhusmiljö. Vi vuxna i förskolan kan fungera som 

igångsättare av traditionslekar, som barnen kan ta till sig och sedan starta själva (2012). 
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2.2 Syftet med fysisk aktivitet 
 
2.2.1 Fysisk aktivitets påverkan på barnens motorik och inlärning 

Genom att dagligen utföra fysiska aktiviteter, tränar och utvecklar barnen sin kropps 

rörelsemöjligheter (Grindberg & Jagtøien 2000). Egenskaper som rörlighet, uthållighet, 

styrka och snabbhet utvecklas enbart genom rörelser som barnet utför i fysiska 

aktiviteter. Rör inte barnen på sig har det en negativ inverkan på motoriken, 

rörelseförmågan, koordinationen, perceptionen, musklerna förtvinar och balansen 

försämras (Ohlsson 2015). Wolmesjö (2006) presenterar effekter som har visat sig vara 

positiva genom att utföra dagliga fysiska aktiviteter. Barnen är gladare under dagen, de 

har lättare för att koncentrera sig samt att inlärningen och kunskapsutvecklingen blir 

bättre, eftersom de har lättare för att fokusera på det som de tar sig an. Även Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt (2002) tar upp att rörelse har en positiv inverkan på barnens 

inlärning. Ohlsson (2015) poängterar att hjärnan inte bara behöver träna teoretiska 

kunskaper utan hjärnan behöver också tränas genom rörelse, finmotorik och via de 

upplevelser som sker genom kroppens sinnen. 

 
2.2.2 Fysisk aktivitets påverkan på barnens hälsa 

Att barnen är i rörelse är viktigt för en god hälsa poängterar Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt (2002). Hälsa är ett begrepp som är nära förknippat med motorik, 

kroppsuppfattning och koordination (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). I dagens 

samhälle går det att läsa mycket om övervikt och ohälsa som drabbar barn och vuxna på 

grund av för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor. En uppfattning som finns är, att 

ifall man som barn sköter kosten och är fysiskt aktiv, håller dessa vanor ofta i sig upp 

till vuxen ålder. Därmed har förskolan en viktig roll i att aktivera barnen. Enligt 

Ohlsson (2015) ska barnen under en dag ha minst 60 minuters medelhög till hög 

aktivitetsnivå. Barnen bör inte vara stilla i mer än 60 minuter i sträck och när de är i 

rörelse bör pulsen stiga som minst med 50%. Följs detta påverkar det barnens hjärt- och 

kärlhälsa på ett positivt sätt. 

 
2.2.3 Fysisk aktivitets påverkan på barnens lek 

Med positiva upplevelser av fysiska aktiviteter under sin uppväxt kommer de flesta att 

kunna klara av det mesta, som krävs för att kunna delta i sociala aktiviteter på grund av 

att de kan behärska sina kroppsrörelser (Grindberg & Jagtøien 2000). Sambandet mellan 

fysisk aktivitet och barnens lek är en viktig del för barns utveckling  (Jagtøien, Hansen 

och Annerstedt 2002). Att barnen är i rörelse är viktigt för deras lekar. Leken i sin tur är 

viktig för barnens fysiska utveckling och rörelseutveckling och den mer fysiskt aktiva 

leken bör därför ägnas större uppmärksamhet än vad den gör. Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt (2002) poängterar vikten av att barnen med sin kropp kan behärska  de 

grundläggande motoriska färdigheterna som att springa, hoppa, rulla, kasta och många 

fler. Genom att barnet behärskar de nämnda motoriska färdigheterna blir barnet en 

attraktiv lekkamrat och kan därmed delta i många olika typer av lekar. För att kunna 

leka måste barnen klara av att  lita på sin egen fysiska förmåga och känna sig bekväma 

med att röra på sig. Känner sig barnen osäkra på sin egen kroppsmedvetenhet och vad 

de fysiskt klarar av, riskerar det att påverka barnens lekmöjligheter och lekvärld på ett 

negativt sätt. Utesluts barnen ur lekvärlden kan det ge konsekvenser som att utveckla 

inlärningssvårigheter, motoriska problem och beteendeproblem (Grindberg & Jagtøien 

2000; Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). 
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2.3 Miljöns betydelse för fysiska aktiviteter 
Under denna rubrik redovisas olika miljöer som kan finnas på en förskola, som har 

betydelse för att inbjuda barn till fysisk aktivitet. Framförallt diskuteras den naturliga 

miljön gentemot den iordninggjorda miljön i förskolans utomhusmiljö. Den naturliga 

miljön är den mer naturrika omgivningen där träd, stubbar, rötter och stenar finns och 

som formar en kuperad mark (Ohlsson 2015). Den mer iordninggjorda miljön är 

utformad av vuxna med exempelvis klätterställning, sandlåda, rutschkana med mera 

(Grindberg & Jagtøien 2000). 

 

Författarna Grindberg och Jagtøien (2000) jämför möjligheterna till fysisk aktivitet i 

förskolans inomhusmiljö med förskolans utomhusmiljö.  De poängterar att förskolans 

inomhusmiljö har vissa begränsningar vad gäller fysisk aktivitet. Förskolans 

utomhusmiljö kan erbjuda fysiska aktiviteter som innehåller mer rörelse och fart och 

som kräver större utrymme. Det kan inte förskolans inomhusmiljö erbjuda på samma 

sätt. Författarna framhåller  vikten av att de vuxna i förskolan är öppna för de 

möjligheter som utomhusmiljön kan erbjuda och uppmuntrar de egna initiativ till 

aktiviteter som barnen tar (Grindberg & Jagtøien 2000). 

 

Utemiljön på förskolor är utformade av vuxna och enligt deras föreställningar om vad 

som är lämpligt och spännande för barnen enligt Grindberg och Jagtøien (2000). 

Författarna beskriver att utemiljön för det mesta innehåller gungor, rutschkanor samt 

plana ytor för bollspel och cykling. Förskolegården är oftast utformad så att vuxna har 

kontroll och överblick. Det som förskolläraren kan se som faror på gården kan barnen 

istället se som utmaningar i miljön. Barn agerar i fysiska aktiviteter utifrån de 

möjligheter som miljön erbjuder och därför gäller det att organisera upp utemiljön så att 

alla barn får känna en tillhörighet och upplevelse av miljöns möjligheter. Författarna 

fortsätter med att barn oftast analyserar och jämför sin egen kropps möjligheter inför 

miljöns erbjudanden. I de flesta fall är barnen engagerade i fysiska aktiviteter när de 

uppfattar detaljer som inbjudande möjligheter och utmaningar i miljön. Dessa 

möjligheter handlar lika mycket om miljöns egenskaper som barnets sinnessystem för 

att uppfatta egenskaperna (Grindberg & Jagtøien 2000). 

 

Enligt Ohlsson (2015) gynnas barnens motorik av fysisk aktivitet som sker utomhus. 

Finns det ett område med skog på gården påverkar det motoriken positivt, eftersom 

barnen då får röra hela kroppen. I en naturlig miljö utmanas barnen både finmotoriskt 

och grovmotoriskt, men även balansen utmanas. För de äldre barnen kan det handla om 

att klättra i träd och för de yngre barnen kan det handla om att ta sig upp på en mindre 

sten. Ohlsson (2015) tar även upp att det konstaterats att barn som vistas i miljöer med 

mer kuperad terräng istället för helt platt terräng, rör mer på sig under en dag. I en mer 

kuperad terräng får barnen använda fler muskler för att ta sig fram och både balansen 

och koordinationen tränas. 

 

Ohlsson (2015) skriver om vikten av att erbjuda en varierande och utmanande 

utomhusmiljö i förskolan som stimulerar barnen till att röra på sig. De vuxna i förskolan 

kan naturligtvis själva erbjuda barnen rörelseaktiviteter, men för att barnen verkligen 

ska bli stimulerade till att röra på sig behövs det främst en utomhusmiljö som kan 

erbjuda det. Ohlsson (2015) tar själv upp ett exempel på hur förskolans utomhusmiljö 

kan utmana barnen till rörelseaktiviteter. Exemplet tar upp en fyraårig pojke som 

försöker gå upp för en backe. Pojken försöker och försöker att ta sig upp för backen, 

men ramlar om och om igen. Detta gjorde han hela förmiddagen och fortsatte sedan 

även på eftermiddagen, tills han till slut lyckades ta sig upp. I denna aktivitet har pojken 
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tränat både sin balans och sin koordination. Hade en pedagog föreslagit aktiviteten hade 

pojken troligtvis gett upp efter ett tag, men när pojken tar eget initiativ till utmaningen 

finns det en helt annan drivkraft till att klara utmaningen (Ohlsson 2015). 

 

2.4 Förskollärarens förhållningssätt till fysisk aktivitet i förskolan  
Det är viktigt att förskolläraren är medveten om sitt förhållningssätt och vilken roll och 

position som man som vuxen placerar sig i tillsammans med barnen, eftersom det kan 

påverka barns fysiska aktiviteter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Författarna 

beskriver att förskollärare oftast växlar mellan olika roller beroende på den fysiska 

aktivitetens kontext och utveckling. De skriver om fem olika roller och positioner som 

förskollärare kan inta när de är tillsammans med barnen. 

 

Lekkamrat 

När en förskollärare intar rollen som lekkamrat innebär det att vara med och delta i 

aktiviteter tillsammans med barnen. Barn och förskollärare är jämbördiga lekkamrater 

och den vuxne tar barnen på allvar och bemöter deras initiativ. Tillsammans för de 

leken framåt genom att vara likvärdiga i leken. Förskolläraren får inte köra över barnen 

i sin entusiasm för aktiviteten, men kan komma med förslag som öppnar upp för 

diskussion om hur leken kan fortgå (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012).   

 

Vägledare 

Många barn i förskolan har svårt att sätta igång en lek själva, eftersom de kanske inte 

riktigt förstår lekens koder eller att leken snabbt ändrar riktning. Till följd av detta faller 

de ur leken och blir passiva åskådare. En viktig roll som förskolläraren har är att 

upptäcka dessa leksituationer och inta rollen som vägledare för att hjälpa barnet in i 

leken igen. Dessutom bör förskolläraren göra det på ett sätt som inte avbryter den för 

övrigt fungerande leken (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). 

  

Åskådare 

Genom att förskollärare observerar barnens lek kan åskådarrollen ge en fördjupad 

förståelse av barnens lekfärdigheter. Det kan finnas vissa saker som försvårar leken och 

det kan då bland annat handla om  barnets motoriska färdigheter. Barnet kanske ofta 

snubblar ute på ojämn mark och hänger då inte med kamraterna i deras snabba 

förflyttningar på gården. Genom att upptäcka detta i åskådarrollen kan förskolläraren 

sedan organisera aktiviteter för att stärka  barnets motoriska färdigheter. Att tillämpa 

olika balanslekar och balansaktiviteter under en period för hela barngruppen kan stärka 

allas motorik. Den som behärskar motoriken lite sämre får utmaningar för att öva upp 

färdigheten, medan de andra barnen får möjlighet att uppleva att de klarar av saker 

utifrån sina förutsättningar. Att göra dessa aktiviteter med hela barngruppen gör att 

barnet som behöver lite mer träning inte blir utpekad. Att inta åskådarrollen som 

förskollärare har ett viktigt syfte, men denna roll kan tyvärr utifrån se ut som att 

förskolläraren är passiv och tillbakadragen från barnens lek. Det är därför viktigt att 

informera vårdnadshavarna om detta förhållningssätt (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 

2012).  

 

Leka parallellt med barnet 

Förskollärare kan välja att leka parallellt med barnet. Det är samma typ av lek men 

förskolläraren tar inte kontakt, utan låter barnet iaktta förskollärarens olika sätt att utföra 

leken. Genom sin observation av hur förskolläraren gör kan barnet sedan välja själv att 

pröva och härma de olika sätten. Barnet kan här anta nya utmaningar och utveckla sin 

egen lek (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). 
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Igångsättare 

När en förskollärare intar rollen som igångsättare innebär det att den vuxne tar första 

steget till att påbörja en lek eller aktivitet, antingen med ett enskilt barn eller med hela 

barngruppen. Det kan även  innebära att förskolläraren startar en aktivitet vid sidan om 

barnens pågående lek för att eventuellt göra dem nyfikna på att pröva något nytt. Ingen 

behöver känna sig tvingad till att delta, utan barnen kan själva välja om de vill avbryta 

sin egen lek för att delta i den nya aktiviteten som förskolläraren erbjuder (Osnes, Skaug 

& Eid Kaarby 2012). 

 

2.5 Fenomenografiskt perspektiv 
Det vetenskapsteoretiska perspektiv som studien bygger på bottnar i fenomenografin, 

som handlar om människors olika sätt att förstå sin omvärld, hur människan uppfattar 

fenomen och om människors egna erfarenheter av fenomenet (Kihlström 2007). Då 

syftet med vår studie var att ta reda på förskollärares tankar kring fenomenet att aktivera 

barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö, anser vi att själva grundsynen 

som förskollärare använder i sitt arbete är en viktig del av vår forskning. Genom att 

förskollärarna berättar om sina egna tankar kring det fenomen som undersöks i studien, 

kommer det att finnas variationer i deras sätt att tänka kring att aktivera barn i fysiska 

aktiviteter i utomhusmiljön. Det är just att det går att finna variation i människors olika 

tankar och att fenomen har olika innebörd för olika människor, som Kihlström (2007) 

anser är syftet med att utgå ifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras relevant forskning som ligger till grund för det valda 

undersökningsområdet. För att underlätta för läsaren är kapitlet uppdelat i mindre 

rubriker: Positiva effekter av fysisk aktivitet, förskollärarens roll i förhållande till fysisk 

aktivitet, förskollärarens förhållningssätt till fysiska aktiviteter och utomhusmiljön. 

 

3.1 Positiva effekter av fysisk aktivitet 
Att barn idag inte rör på sig i den mängd som de kanske borde är enligt forskning ett 

växande globalt hälsoproblem (Derscheid, Umoren, Kim, Henry & Zittel 2010). Den 

inaktivitet som råder i dagens samhälle kan leda till tidig övervikt och fetma, där det finns 

risk för följdsjukdomar som exempelvis diabetes. Forskarna Derscheid et al. (2010) belyser i 

sin studie från USA ett växande hälsoproblem bland barn som inte är fysiskt aktiva. Studien 

tar även upp förskollärares uppfattningar och kunskaper om förskolebarns fysiska aktiviteter 

samt så undersöker de förskollärarnas roll inom detta ämne. Det framkom bland annat i 

studien att en viktig roll som förskollärarna har är att få stopp på det växande 

hälsoproblemet, genom att dagligen genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med barnen i 

förskolan. I Reunamos et al. (2013) studie framkommer det dessvärre att barnen inte är 

tillräckligt fysiskt aktiva i förskolan. 

  

Enligt Bjørgen (2016) är det viktigt att alla barn deltar i fysiska aktiviteter för barnens 

mångsidiga utveckling. Reunamos et al. (2013) får i sin studie fram att desto mer engagerade 

barnen är i sina aktiviteter, desto mer fysisk aktivitet bidrar aktiviteten till. Eftersom barnens 

engagemang i aktiviteter verkar hänga samman med fysisk aktivitet skulle fysiska aktiviteter 

kunna användas som ett verktyg för utveckling av barns lärande. Även Vidoni och Ignicob 

(2011) fick fram i deras amerikanska studie att ju mer barnen deltog dagligen i fysiska 

aktiviteter, desto mer utvecklade de sin sociala interaktion och kognitiva förmåga. Det 

visade även på en stor förbättring på barnens rörelseförmåga och motoriska färdighet. 

 

I en amerikansk studie skriven av Maeda och Randall (2003) var syftet att visa vilken effekt 

det har att varje dag lägga in en kort stund av fysisk aktivitet. Studien genomfördes 

tillsammans med 7 pojkar och 13 flickor som alla gick i andra klass på en grundskola på 

Hawaii. Det forskarna kom fram till genom studien var att det ofta räckte med fem minuter 

av fysisk aktivitet, precis innan lektionen för att barnens prestationer skulle öka. Barnen 

klarade då av att koncentrera sig och vara uppmärksamma under en längre tid. Detta ledde 

till att de hann göra det de skulle under lektionerna och barnen kunde börja arbeta med sina 

läxor. De dagar som de inte var fysiskt aktiva precis innan lektion, klarade barnen inte av att 

sitta stilla och koncentrera sig lika länge och de hann sällan göra klart det de skulle under 

lektionen. Under studien delades klassen också in i två grupper, varav den ena gruppen 

bestod av  barn som hade lite bättre betyg och den andra gruppen bestod av barn med något 

sämre betyg. Studiens resultat visade även att det fanns tydliga skillnader mellan de två 

grupperna vad gäller deras ökning av prestationsförmågan. Hos de barn som hade något 

sämre betyg ökade prestationsförmågan betydligt mer än hos de barn som hade lite bättre 

betyg, ifall de fått vara fysiskt aktiva precis innan lektionen (Maeda & Randall 2003).  

 

3.2 Förskollärarens roll i förhållande till fysisk aktivitet 
I en finsk studie skriven av Reunamo et al. (2013) var syftet att undersöka dynamiken av 

fysisk aktivitet inom förskola och daghem. Studiens resultat framkom främst med hjälp av 

systematiska observationer, genom att barnens förmågor utvärderades och med intervjuer av 

barnen. I resultatet framkom det att förskollärarna har en viktig roll att följa och utveckla 

barnens motoriska utveckling, men det är inte bara med förskollärarnas hjälp som barnen är 
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fysiskt aktiva. Även kompisarna och miljön är väldigt viktiga för att förbättra den fysiska 

aktiviteten bland barnen i förskolan. Just därför ses den fria leken som viktig, eftersom då 

hamnar kompisarna och miljön mer i fokus och det ger bättre förutsättningar till fysisk 

aktivitet än om förskollärarna är alldeles för nära barnen (Reunamo et al. 2013). 

Förskollärarna bör därför hålla sig på lite avstånd för att inte störa den fria leken, men ibland 

kan förskolläraren kliva in och starta regellekar som också ses som en viktig metod för att 

öka den fysiska aktiviteten i förskolan.   

  

I en norsk studie skriven av Bjørgen (2016) undersöktes vilka möjligheter som finns i olika 

utomhusmiljöer. Studiens resultat framkom genom kvalitativa observationer av barn i 

åldrarna 3-5 år i förskolans naturliga utomhusmiljö. Det resultat som då framkom var att 

graden av fysisk aktivitet är högre i förskolans naturliga miljöer än vad det är i förskolans 

tillrättalagda miljöer. Bjørgen (2016) poängterar dock att det inte är en självklarhet att 

förskolans utomhusmiljö lockar till fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten är som störst när 

det är en förskollärare som startat den fysiska aktiviteten tillsammans med barnen. När det 

finns förskollärare som är intresserade och närvarande i barnens fysiska aktiviteter, ökar 

barnens uthållighet och engagemang till att vara fysiskt aktiva. Detta motsäger det som 

Reunamo et al. (2013) skriver och som nämnts ovan om att barnen är som mest fysiskt 

aktiva i den fria leken, när förskollärarna inte är närvarande. Vidoni och Ignicob (2011) 

skriver att barnen visar en stor glädje och entusiasm till att vara fysiskt aktiva när 

förskollärarna deltar i de fysiska aktiviteterna tillsammans med barnen. Därför är det av stor 

vikt att förskollärare aktiverar både barnen och sig själva i fysiska aktiviteter. Det som enligt 

Bjørgen (2016) kan påverka att förskollärarna inte ständigt är närvarande i barnens fysiska 

aktiviteter kan vara tiden, antalet anställda och förskollärarnas attityd, kunskap och 

personliga intresse för fysisk aktivitet. 

  

Det som framkommer i Reunamos et al. (2013) studie och som även går att utläsa ur 

Hustyis, Normands, Larsons och Morleys (2012) resultat är att det inte är alla barn i 

förskolan som är fysiskt aktiva. Anledningen till det som Reunamo et al. (2013) lyfter är att 

vissa barn är lite mer försiktiga av sig och vissa barn kan framstå som lite klumpiga och 

hamnar därför lätt utanför de fysiska aktiviteterna. De barn som behöver hjälp och stöd av 

förskollärarna för att kunna delta i de mer fysiska aktiviteterna i förskolan, behöver vid de 

tillfällen som de deltar uppmuntran och erfarenhet av att lyckas med det som de tar sig för. 

 

Ett forskningsprojekt i USA kom också fram till hur viktig förskollärarens engagemang är 

för barns deltagande i fysiska aktiviteter. Det framkom att med hjälp av olika strategier kan 

förskollärare bli mer effektiva och bättre förberedda för att främja fysisk utveckling hos 

barnen samt stödja barnen i deras fysiska aktiviteter  (Wright & Stork 2013). Barn behöver 

en miljö som presenterar situationer för rörelse och samtidigt utmanar dem till aktiviteter 

som utvecklar deras fysiska färdigheter. Forskningsprojektet kom fram till att förskollärare 

bör organisera utmanande miljöer och planera fysiska aktiviteter i dessa miljöer som både är 

lärarledda och barninitierade. För att öka barns deltagande i fysiska aktiviteter i 

utomhusmiljön, bör förskollärare utgå ifrån barnens intresse och då lägga till nya element till 

den befintliga miljön för att skapa nya utmaningar. Det framkom även att förskollärare bör 

använda sig av vägledning och medverka tillsammans med barnen istället för att ge direkta 

instruktioner. Förskolläraren presenterar den fysiska miljön, men styr inte i aktiviteten utan 

backar och finns som stöd när barnens engagemang och fantasi tar över (Wright & Stork 

2013). 
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3.3 Förskollärares förhållningssätt till fysiska aktiviteter 
I en finsk observationsstudie av Soini et al. (2014) var huvudsyftet att studera barns fysiska 

aktivitetsnivåer under ett helt år på förskolan. Studiens resultat visade på att de fysiska 

aktiviteterna var säsongsbetonade. På vintern spenderade barnen betydligt mer tid på 

stillasittande aktiviteter samt att de inte var utomhus så mycket under dagen på grund av 

kyla. Resterande årstider var de flesta av barnen mer fysiskt aktiva utomhus. Forskarna kom 

fram till att en förklaring till om barnen var fysiskt aktiva eller inte, berodde bland annat på 

att det inte finns samma möjligheter på vintern som på sommaren. Detta på grund av 

väderförhållandena samt på förskollärarnas egen attityd till fysiska aktiviteter. En positiv 

uppmuntran från förskollärarna påverkar barnens aktivitetsbeteende menar Soini et al. 

(2014). Även Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2011) har gjort en 

studie i USA där de undersökte hur förskollärarnas attityd och inställning påverkar barnens 

utevistelse i förskolan. Resultatet de fick fram var att barnens tid utomhus minskade på 

grund av förskollärarnas inställning till bland annat väderförhållandet för dagen. De 

upplevde även att det var påfrestande med på- och avklädning av barnens ytterkläder. Mer 

som framkom i studien var att barn i förskolan får olika förutsättningar att utveckla sina 

grovmotoriska färdigheter, beroende på förskollärarnas egen attityd och engagemang till 

fysiska aktiviteter i utomhusmiljön. Just detta beskriver även Sandberg och Pramling-

Samuelsson (2005) som har gjort en svensk studie angående förskollärares attityd till att 

aktivera barnen till fysiskt aktiv lek. Studiens resultat visade att det var förskollärarna som 

under sin uppväxt hade egna erfarenheter av att vara fysiskt aktiva, som aktiverade och lekte 

tillsammans med barnen. Dessa förskollärare arbetade ständigt med att stödja och uppmuntra 

barnen till fysisk aktivitet. De förskollärare som prioriterade mer stillasittande aktiviteter 

tillsammans med barnen hade också en erfarenhet av mer lugna aktiviteter under sin 

uppväxt. Det framkom även att många av de förskollärare som inte utförde några fysiska 

aktiviteter med barnen, förklarade att de inte hade tillräcklig kompetens för att utmana 

barnen i mer fysiska aktiviteter. 

 

3.4 Utomhusmiljön 
I en amerikansk studie som genomförts av Hustyi, Normand, Larson och Morley (2012) 

visades det att vissa platser i förskolans utomhusmiljö lockade till mer fysisk aktivitet, än 

vad andra platser i miljön gjorde. Mest fysisk aktivitet var det i miljöer som hade 

klätterställningar, men även öppna platser i utomhusmiljön lockade till aktiviteter med hög 

fysisk aktivitet. Förskolans utomhusleksaker som till exempel bollar, rockringar med mera 

bidrog också till viss fysisk aktivitet. Däremot den platsen på gården där barnen erbjöds att 

leka och måla vid bordet bidrog inte till någon fysisk aktivitet alls. I resultatet framkom det 

även att det inte var alla barn som var fysiskt aktiva på de platser där majoriteten av barnen 

var fysiskt aktiva. En studie av Soini et al. (2014) visade att hälften av barnens 

utomhusvistelse i förskolan var stillasittande aktiviteter, som exempelvis lek i sandlådan. 

Deras förklaring till detta var att bollar eller cyklar som gör barnen mer aktiva måste de gå 

och hämta i förråd, medan sandlådan finns hela tiden tillgänglig och att barnen då väljer 

detta lättåtkomliga alternativ istället.  

 

En annan norsk studie gjord av Fjørtoft (2001) visade på hur den mer naturliga miljön 

påverkar barn till att aktivera sig utomhus. En grupp barn hade tillträde till enbart en 

traditionell förskolegård med gungor, rutschkana, sandlåda och klätterställning. Den andra 

barngruppen hade även tillträde till mer naturrik miljö med träd, stubbar, och stenar. 

Resultatet för studien visade att de mer naturrika miljöerna ger positiva effekter på barnen. 

Det visade sig att barn använder sin fantasi och blir mer kreativa i miljöer som inte är 

tillrättalagda och skapade av vuxna. I den naturliga miljön blev barnen mer fysiskt aktiva 
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och det visade sig ett starkt samband mellan landskapets- och miljöns struktur och lekens 

funktioner (Fjørtoft 2001). 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som ligger till grund för studien. Avsnittet beskriver 

vilka metoder som används och varför de har valts. Detta kommer att presenteras i sju 

underrubriker: val av metod, datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data, 

etiska överväganden samt metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod 
En kvalitativ metod användes eftersom studiens syfte krävde frågor som kunde ge mer 

detaljerade och djupgående svar, för att få en fördjupad förståelse för hur förskollärare 

förhåller sig till att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Den 

kvalitativa inriktningen belyste ett färre antal respondenters erfarenheter, tankar och 

uppfattningar kring det valda ämnet och som enligt Denscombe (2016) bidrar till en mer 

djupgående studie med mer detaljerad kännedom. Vi har valt att inte använda en 

kvantitativ metod, delvis på grund av den korta tidsramen, eftersom det krävs ett större 

antal respondenter än vid användandet av den kvalitativa metoden för att få en valid och 

ett reliabelt resultat (Denscombe 2016). Ytterligare en anledning till att den kvantitativa 

metoden valdes bort beror på att den inte kunde besvara studiens syfte,  som kräver mer 

djupgående och detaljerade svar från förskollärarna.  

 

4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen i studien har gjorts genom kvalitativa intervjuer. De kvalitativa 

intervjuerna påminner om ett vanligt samtal, men det som skiljer de kvalitativa 

intervjuerna från ett vanligt samtal är att de har ett bestämt fokus som styrs av den som 

intervjuar (Kihlström 2007). Anledningen till att intervjuer valdes som metod är att det 

var den metod som bäst passade till studiens syfte, då de gav en inblick och kunskap om 

respondenternas egna tankar och erfarenheter. Den intervjuform som användes för att få 

fram material till studien var semistrukturerade intervjuer, som  lämpar sig särskilt bra 

för att exempelvis undersöka attityder och uppfattningar i detalj (Denscombe 2016). 

Den semistrukturerade intervjuformen användes för att respondenternas möjlighet till 

fördjupade svar inte skulle begränsas. Även en intervjuguide med öppna frågor för att få 

fram betydelsefull information har arbetats fram (se bilaga B), eftersom öppna frågor 

hör till den semistrukturerade intervjuformen (Denscombe 2016). Genom att det var 

öppna frågor som ställdes skapades möjligheten till att ställa följdfrågor, som i sin tur 

var formulerade på ett sådant sätt att de inte var ledande frågor som kunde påverka 

respondenternas svar (Kihlström 2007). 

 

4.3 Urval  

Urval av respondenterna gjordes genom snöbollsurval och bekvämlighetsurval. 

Snöbollsurval är när respondenterna hittas genom rekommendationer från andra. I den 

här studien var det förskolechefer som rekommenderade förskollärare, som de trodde 

kunde vara intresserade av att delta i vår studie (Denscombe 2016). Även 

bekvämlighetsurval användes och innebär att respondenterna var lättillgängliga och 

fanns i vår närhet (Denscombe 2016). Anledningen till att lättåtkomliga respondenter 

valdes ut till studien berodde främst på den korta tidsramen. De respondenter som 

deltog i intervjun var fyra förskollärare som alla jobbar på avdelningar där barnen är 3-5 

år gamla. Anledningen till att förskollärare som arbetade med barnen i de åldrarna 

valdes ut, beror på att det oftast är de barnen som tillbringar mest tid ute i förskolans 

utomhusmiljö. Eftersom det oftast är de barnen och förskollärarna som tillbringar mest 
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tid i förskolans utomhusmiljö, är det mer troligt att de förskollärarna har rikare 

erfarenheter gällande att aktivera barnen i rörelseaktiviteter i förskolans utomhusmiljö. 

 

De fyra respondenter som valdes ut arbetar alla på förskolor i södra Sverige. 

1. Sara är i 50-årsåldern och har arbetat som förskollärare i 32 år. Sara arbetar på en 

förskola som ligger centralt i en mindre stad och arbetar med barn i åldrarna 3-5 år. 

Sara är utomhus med barnen på avdelningen i förskolans utomhusmiljö, oftast vid två 

tillfällen under dagen. Sara har ett stort intresse för fysisk aktivitet i förskolan. 

2. Karin är i 40-årsåldern och har arbetat som förskollärare i 24 år. Karin arbetar på en 

förskola som ligger i utkanten av en mindre stad och arbetar med barn som är 3-5 år 

gamla. Barnen på Karins avdelning tillbringar dagligen 4-5 timmar utomhus i 

förskolans utomhusmiljö. På Karins förskola arbetar de mycket med hälsa och 

välbefinnande. 

3. Malin är i 30-årsåldern och har arbetat som förskollärare i 12 år och arbetar på en 

förskola som ligger i ett mindre samhälle. Barnen på Malins avdelning är 1-5 år 

gamla och tillsammans vistas de i förskolans utomhusmiljö två gånger om dagen. 

Malin har ett stort intresse för fysisk aktivitet i förskolan. 

4. Eva är i 50-årsåldern och har arbetat som förskollärare i ungefär 10 år. Förskolan Eva 

arbetar på ligger i utkanten av en större stad och hon arbetar med barnen som är 1-5 

år gamla. Eva tillbringar oftast två gånger per dag i förskolans utomhusmiljö och har 

ett stort intresse för fysisk aktivitet i förskolan och har även extra utbildning kring 

ämnet. 

 

4.4 Genomförande 
De fyra förskollärare som deltog i intervjuerna kontaktades via telefon efter att två av 

dem rekommenderats av en förskolechef, den tredje av en förskollärare och den fjärde 

kontaktades direkt. Efter att respondenterna tackat ja gavs ett missivbrev ut via mail till 

dem (se bilaga A), om studiens syfte samt att deras deltagande är anonymt och frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta intervjun. Intervjuerna genomfördes med en 

förskollärare i taget och är en intervjuform som Denscombe (2016) kallar för personlig 

intervju. 

 

Intervjuerna började med att respondenterna återigen informerades om forskningens 

syfte och om varför studiens valda ämne var intressant att studera, då det är en bra 

början för intervjun (Denscombe 2016). Därefter fick respondenterna frågan om ifall det 

gick bra att  intervjuerna spelades in, detta på grund av att ljudupptagningarna erbjuder 

en fast och bestående dokumentation av samtalet i intervjun (Denscombe 2016). För att 

spela in intervjuerna användes antingen en lärplatta eller en mobiltelefon som båda 

låstes med en kod, för att ingen annan skulle kunna komma åt det inspelade materialet.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser i ett avskilt och lugnt rum 

för att undvika några distraktioner eller irriterande ljud (Denscombe 2016; Kihlström 

2007). Intervjuernas längd varierade mellan 30-45 minuter beroende på hur mycket 

respondenterna hade att säga. Intervjuer ska inte vara längre då det enligt Kihlström 

(2007) kan leda till att trötthet kan infinna sig hos båda parterna. Respondenterna gavs 

den tiden som behövdes för att de skulle kunna fördjupa sina svar. Då respondenterna 

verkligen ges möjlighet att mer utförligt berätta om sina erfarenheter leder det enligt 

Kihlström (2007) till att den analytiska tolkningen blir mer tillförlitlig. 
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4.5 Bearbetning av data 
Efter att alla fyra intervjuerna hade genomförts lyssnades det inspelade materialet 

igenom. Därefter transkriberades det ljudinspelade materialet från tal till skrift. 

Materialet lästes igenom flera gånger i sin helhet och därefter följde ett arbete att notera 

likheter och skillnader efter de faktorer och begrepp som respondenterna lyft fram i 

intervjuerna. Detta tillvägagångssätt används för att identifiera nyckelbegrepp 

(Denscombe 2016). Med detta i åtanke har materialet kategoriserats och kodats för att 

finna teman som svarar på studiens frågeställningar och som krävs för ett noggrant 

analysarbete (Denscombe 2016). På detta sätt får vi en överblick över det insamlade 

materialet som även visar på att det finns aspekter som inte är relevanta för studiens 

syfte (Kihlström 2007). Genom att sortera och reducera datamängden fångar forskaren 

upp det som talar för och emot syftet och frågeställningarna i studien, förklarar 

Kihlström (2007). Utefter reduceringen av data sparades det som var relevant för syftet, 

resten sållades bort och till slut delades materialet in i huvud- och underkategorier.  

 

4.6 Etiska överväganden 
För att kunna genomföra en studie och forska kring ett ämne måste forskaren förhålla 

sig till vissa etiska aspekter och krav (Björkdahl Ordell 2007). Detta är till för att 

skydda deltagarna från psykisk skada, förödmjukelse eller kränkningar 

(Vetenskapsrådet 2017). Med tanke på detta var vi tydliga med att klargöra för 

respondenterna vilket syfte vår studie hade och noggranna förberedelser gjordes därför 

inför intervjuerna. Inom en humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning har 

Vetenskapsrådet (2002) givit ut vissa forskningsetiska principer, vilket har till syfte att 

ge normer i förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Utgångspunkten 

är individskyddskravet som lägger grunden för fyra andra huvudkrav. 

 

Den första av de fyra huvudkraven är informationskravet som syftar till att forskaren har 

som skyldighet att informera alla berörda deltagare om forskningens syfte samt att 

upplysa om hur undersökningen kommer att genomföras (Vetenskapsrådet 2002). Med 

hänsyn till detta skickades ett informationsbrev (bilaga A) ut till de deltagande 

förskollärarna där vi informerade om oss själva, om syftet med studien och om att 

undersökningen skulle genomföras genom intervjuer. Ytterligare en av de fyra 

huvudkraven är samtyckeskravet som handlar om att respondenterna själva får 

bestämma över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjun 

informerades respondenterna om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt till att 

tacka ja eller nej samt att de när som helst under intervjun kunde avbryta sitt deltagande 

utan att delge orsak. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som innefattar att 

alla deltagare i undersökningen ska få vara anonyma och ingen utomstående läsare ska 

kunna identifiera de medverkande deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet 2002). I det 

informationsbrev som lämnades ut till respondenterna poängterades det att 

respondenternas svar skulle behandlas konfidentiellt. Respondenternas 

identitetsuppgifter samt förskolans namn och geografiska plats anonymiserades genom 

att de gavs fiktiva namn. Den sista av de fyra huvudkraven är nyttjandekravet som 

handlar om att de insamlade uppgifter som kommit fram under en undersökning endast 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjun 

informerades respondenterna om att det insamlade materialet inte skulle användas till 

något annat än för vår forskning. Under intervjutillfället poängterade vi även att vår 

studie kommer att publiceras i DiVA, Sveriges högskolors och universitets elektroniska 

publiceringssystem. 
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4.7 Metoddiskussion  
Valet av metod för studien var kvalitativa intervjuer, vilket var rätt mätinstrument för att 

få reda på respondenternas fördjupade tankar kring fenomenet.  

 

Som tidigare nämnts användes en kvalitativ metod genom intervjuer för att få fram 

studiens resultat och besvara studiens syfte, eftersom den kvalitativa metoden kan ge en 

mer fördjupad förståelse för förskollärarnas förhållningssätt. En kvantitativ metod 

valdes bort eftersom den inte kunde ge förståelse för och insikt i förskollärarnas mer 

fördjupade och detaljerade uppfattningar (Denscombe 2016). Även tidsramen hade en 

viss påverkan på att en kvantitativ metod valdes bort, därför att det krävdes ett större 

antal respondenter (Denscombe 2016). 

 

Kvalitativa studier innefattar, bland annat, även observationer som i vår studie hade 

kunnat användas för att undersöka på vilket sätt förskollärarna arbetar med fysiska 

aktiviteter i praktiken (Denscombe 2016). Störst insyn i studiens valda ämne hade 

troligtvis kunnat fås genom att kombinera intervjuer och observationer. Genom 

observationer hade en egen bild av arbetet med fysiska aktiviteter kunnat fås. Med noga 

eftertanke valdes dock observationer bort på grund av tidsramen, då det hade varit allt 

för tidskrävande att använda både intervjuer och observationer. Att använda sig enbart 

av observationer hade inte varit tillräckligt eftersom studiens syfte var att belysa 

förskollärares inställningar och förhållningssätt, vilket endast framkommer genom 

intervjuer. 

 
4.7.1 Studiens trovärdighet 

Under samtalets gång ställdes motfrågor, exempelvis “har jag förstått dig rätt”,  för att 

säkerställa att den information som respondenterna gav var korrekt uppfattad. Genom 

att materialets riktighet och giltighet kontrollerades under samtalets gång ökar studiens 

trovärdighet (Denscombe 2016). Även att citat från respondenterna användes i resultatet 

ökar studiens transparens för läsaren och därmed också trovärdigheten (Kihlström 

2007).  

 
4.7.2 Studiens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet påverkas positivt av att metoden redogör för hur studien har 

genomförts. Genom att en intervjuguide (se bilaga B) användes vid intervjuerna ökar 

tillförlitligheten, eftersom även den bidrar till en ökad transparens. Dock så var det 

semistrukturerade intervjuer som användes i studien och det insamlade materialet 

påverkas oftast av de olika individer som deltar. Det beror på att de följdfrågor som 

ställs är beroende av de svar som respondenterna tidigare givit (Denscombe 2016). 

Under genomförandet av studien fanns det en medvetenhet om att situationer i 

intervjuer varierar, som till exempel personkemin eller miljön, vilket i sin tur kan 

påverka respondenternas svar. Det kan leda till att den som försöker upprepa 

intervjuerna inte får samma svar. Precis som Denscombe (2016) uttrycker är det svårt 

att kopiera ett socialt sammanhang. För att öka tillförlitligheten spelades intervjun in via 

mobiltelefoner och lärplattor, för att säkerställa att inte missa något av vad 

respondenterna sa (Kihlström 2007). Något mer som ökar tillförlitligheten är att studien 

genomförts av två forskare, som tillsammans kan tolka, diskutera och analysera 

resultatet (Kihlström 2007). 

 
4.7.3 Överförbarhet 

Eftersom den kvalitativa studien innehåller ett litet antal respondenter blir det svårt att 

generalisera resultatet, utan frågan blir istället hur studiens resultat skulle kunna 
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tillämpas och överföras till andra fall (Denscombe 2016). Det innebär att studiens 

resultat inte gäller hur alla förskollärare förhåller sig till att aktivera barnen i fysiska 

aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Resultatet kan vara igenkännligt för andra och 

kan eventuellt överföras till hur vissa förskollärare, som inte deltog i studien, kan 

förhålla sig till att aktivera barnen i fysiska aktiviteter.   
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av studiens intervjuer. Resultatet redovisas i 

olika rubriker samt underrubriker utifrån de olika teman som blev synliga efter 

intervjuerna. Resultatet visar på både likheter och olikheter av respondenternas svar, 

som exemplifieras med citat för att förtydliga våra beskrivningar. 

 

5.1 Förskollärarnas beskrivning av fysisk aktivitet 
Alla fyra förskollärarna berättade om fysiska aktiviteter som barnen kan erbjudas i 

utomhusmiljön på deras förskolor, men det var främst Sara och Karin som beskrev vad 

fysisk aktivitet innebar för dem. För Sara handlade fysiskt aktivitet främst om att barnen 

rör på sig och prövar och utmanar kroppen till att utföra olika typer av rörelser. Det var 

framförallt mer grovmotoriska rörelser som hon syftade på, där barnen verkligen får 

röra på kroppen. Även Karin berättade om vad hon menar är fysisk aktivitet “(...) man 

kan säga vardagsrörelser, men det räcker inte. Det är ju så mycket att klättra och klänga 

och vara i bergen och uppmuntra till det”. För Karin handlade fysisk aktivitet inte bara 

om de grovmotoriska rörelserna, utan hon tog även upp de finmotoriska rörelserna. Det 

kan vara att måla på stafflierna, att hälla vatten i vattenbanor eller att hjälpa till att 

kratta. 

 

Alla fyra förskollärarna gav många exempel på fysiska aktiviteter som barnen erbjuds i 

deras förskolors utomhusmiljö. De berättade om olika typer av material som kan 

erbjuda barnen fysisk aktivitet som gungor, klätterställningar, bollar i olika storlekar, 

bandyklubbor, basketkorgar, hopprep, rockringar, koner, räfsor och cyklar. 

 
Barnen fick välja varsin skylt att måla, någon hade målat stoppskylt 

någon annan hade målat rödljus. Dom har vi på gården nu när de 

cyklar. Det har blivit en rörelselek att cykla runt huset. (Malin) 

 

Karin berättade även att de på deras förskola ofta lägger ut material, som hopprep, 

rockringar, koner med mera för att barnen ska inspireras till att använda det i sina lekar. 

På Karins och Malins förskola erbjuds barnen att vara fysiskt aktiva genom att använda 

material som såg, hammare och spik för att snickra tillsammans med en pedagog. Alla 

fyra förskollärarna beskrev den naturliga miljöns möjligheter till att erbjuda fysiska 

aktiviteter som att klättra i träd, gå på stenar och på bergen, gå balansgång på stockar 

och att springa upp och ner för backar. 

 

På Saras och Karins förskolor använde de mycket olika regellekar, som till exempel 

“Under hökens vingar kom”, för att aktivera barnen och gynna samspelet mellan dem på 

ett positivt sätt. På Malins förskola arbetar de mycket med leklådan. I leklådan finns det 

olika kort som alla har en bild och en text på olika rörelselekar. Det kan vara lekar som 

“Bro bro breja” eller “Under hökens vingar kom”. Dans är en annan aktivitet som flera 

av förskollärarna tog upp och som gynnar barnen fysiskt. Malin berättade att “Vi tar 

ofta ut bärbara högtalare på gården då barnen vill shuffla och flossa”. På Karins förskola 

arbetar de även med qi gong, eftersom de har en i personalen som är utbildad till att 

kunna genomföra qi gong tillsammans med barnen. De genomför qi gongen 

kontinuerligt tre till fyra gånger i veckan, antingen inomhus eller utomhus. De olika 

övningarna går främst ut på att gestalta olika djur, förklarade Karin.  
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Är jättemycket om kroppskoordinationen och balansen och fokus på 

det man gör just nu. Och det uppmuntrar ju både till det mentala 

liksom det här med fokus och koncentration och stillhet och lugnet 

och sen att man är fysisk i det också. (Karin) 

 

Ytterligare två sätt som förskollärarna nämnde och som det går att vara fysiskt aktiv på 

är att gå och springa. På Karins gård har de små gångvägar i skogen där de brukar 

promenera och ha tipspromenader. Hon pratade också om motionen i vardagen som att 

lämna vagnarna på förskolan och inte gå längre än att barnen orkar ta sig både fram och 

tillbaka. På den förskolan där Malin arbetar berättade hon att de brukar ha ett lopp som 

barnen får springa. De har först en uppvärmning med “Friskis och svettis” och därefter 

släpps barnen iväg i mindre grupper för att springa loppet.  

 

Framförallt Karin gav flera exempel på aktiviteter där det var barnens intressen som 

stod i fokus. 

 
(...) vi försöker möta barnen där dom är. Alltså deras vardag, många 

går och tittar på xxx när dom spelar hockey. Så nu har ju vi spelat små 

matcher mot varandra. Och då har man ett gäng som tycker det är kul, 

men andra kanske inte tycker det nämen då kan vi vara med och heja. 

Och sen så kan vi, vi har haft agilitybanor där barnen fått vara hundar 

för det är många som tycker om att leka hund.  Vi har byggt upp, vi 

har hästar och dom har lekt häst ute så här. (Karin) 

 

5.2 Förskollärarens roll 
Samtliga förskollärare berättade att deras roll är att vara närvarande med barnen. De 

pratade även om att uppmuntra barnen till att vara fysiskt aktiva. Många barn kanske 

också behöver lite hjälp i leken för att komma vidare med de fysiska aktiviteterna. 

 
Jag tycker att om man är en närvarande pedagog behöver man inte ha 

så mycket förbud. Om man först stöttar lite i en lek som barnen gärna 

vill leka men att de inte riktigt får någon ordning på reglerna, så kan 

man sedan ta ett steg tillbaka när dom kan leda själva. Är man aktiv 

själv som pedagog och lär dom exempelvis “Under hökens vingar 

kom” eller “Ett två tre rött ljus”. Är man med ett par gånger och lär 

dem reglerna så kan de sedan sköta detta själva och då får man också 

mer självgående barn. (Malin) 

 

Malin uttryckte att förskollärare ska vara trygga vägledare som ger förslag på saker som 

barnen kan göra ute. Karin pratade om att det handlar om att möta barnen där de är här 

och nu, att starta upp en fysisk aktivitet som så många som möjligt tycker är roligt, men 

även att kunna dra sig tillbaka när barnen väl har kommit igång.  

 

Malin poängterade under intervjun att det är viktigt att som förskollärare ha ett litet 

intresse själv för fysiska aktiviteter. “Jag tycker det är roligt att vara aktiv. Jag har alltid 

gillat att röra mig på fritiden”. Hon menade att hennes egen erfarenhet av att vara aktiv 

underlättar arbetet när barnen ska inspireras och utmanas till att vara fysiskt aktiva. 

Ytterligare en aspekt som Karin och Sara pratade om var, att förskolläraren bör ta 

tillvara på barnens intressen och utgå från detta i arbetet med att utveckla och utmana 

barnen i fysiska aktiviteter. 
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(...) barn har nog på något sätt det här i sig från början det här 

naturliga. Det gäller ju bara liksom underhålla det och uppmuntra det 

mera, och liksom att det är roligt. Och hitta dom här sätten och jobba 

med det och att man hittar någon slags struktur i det också liksom. Att 

man utmanar sig själv också och hittar på nya grejer och tar in vad 

dom är intresserade av. (Karin) 

 

Enligt Sara bör förskollärare plocka fram material för att möjliggöra så att 

utomhusmiljön lockar mer till att vara fysiskt aktiv. Hon uttryckte att “(...) vi plockar 

fram fotbollar, bandyklubbor och så att det ska finnas synligt för dom”. Hon menade att 

materialet bör finnas lättillgängligt så att barnen kan hämta själva för att starta upp 

fysiska aktiviteter. Även Karin pratade om att på hennes förskola gör de olika stationer 

utomhus, för att inspirera barnen och synliggöra att det finns olika fysiska aktiviteter att 

göra. Förskolläraren bör även tillföra nytt material i leken enligt Malin, då detta kan 

väcka en annan typ av lek som också lockar andra barn som tidigare inte ville vara med 

på den fysiska aktiviteten. Malin pratade om att förutom nytt material kan förskolläraren 

locka fler in i aktiviteten, genom att uppmuntra barnen till att visa varandra hur den 

fysiska aktiviteten går till. Exempelvis “(...) titta hur gör kompisen, hur sätter man 

fötterna på pedalerna för att de ska gå runt”.  

 

Karin berättade att förskollärarens roll är också att lägga grunden till att barn rör på sig 

och att de upplever att det är roligt med fysiska aktiviteter. Hon beskrev att detta är ett 

stort uppdrag och en del av läroplanen, att dagligen arbeta med att möjliggöra och 

utveckla barns motorik och koordination under lekfulla former. Utmanar förskollärare 

barnen, plus att de upplever glädje med fysiska aktiviteter under sin förskoletid kommer 

de troligtvis fortsätta med fysiska aktiviteter senare i livet pratade hon om. 

 
Att man liksom har en kontinuitet i det och att man liksom lägger 

grunden för det någonstans. För det blir ett sätt att leva sen när man… 

om man har det när man är yngre så tror jag det blir ett sätt att leva när 

man är äldre också liksom. Att man har med sig det här i ryggsäcken. 

(Karin) 

 

Sara, Malin och Karin poängterade vikten av att de vuxna på förskolan är förebilder 

genom att vara fysiskt aktiva på förskolans gård. Ser barnen att de vuxna på gården bara 

står stilla på gården gör barnen kanske likadant. Som förebilder, berättade Karin, är vi 

närvarande tillsammans med barnen och kanske startar en bandymatch, en 

fotbollsmatch eller hoppar hopprep. Visar de vuxna att de är fysiskt aktiva blir barnen 

inspirerade och är de vuxna med i aktiviteten, kanske det också leder till att de barn som 

är lite osäkra vågar vara med och delta. 

 
Sedan tror jag det är som allting, barn gör inte det vi säger utan dom 

gör som vi gör. Om vi är aktiva och i rörelse så inspirerar vi barnen 

med den lusten och glädjen vi visar till rörelse. Står vi med händerna i 

fickorna och tittar på … vi måste ju vara goda förebilder. (Malin) 

 

5.3 Utomhusmiljön 
Samtliga fyra förskollärare berättade att de alla har stora fantastiska gårdar som kan 

erbjuda barnen mängder med utmaningar, som triggar barnen till att vara fysiskt aktiva 

och röra på kroppen på en mängd olika sätt. På Karins förskola försöker de dela upp 

utomhusmiljön i olika rum med olika miljöer och material. Hon beskrev  att det inte 

endast är fysiskt aktiva aktiviteter som erbjuds. Det finns även lugnare platser med bord 

där det går att sitta och måla och spela. Det finns även en läshörna ute. Hon poängterade 
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att det är viktigt att det finns en balans mellan fysisk aktivitet och lugnare aktiviteter ute 

också. 

 
(...) vi har precis som man har inne med olika miljöer ute på gården 

också. Där vi försöker möta barnens intresse och vad dom är 

intresserade av och miljöer där vi plockar in vårt projekt också ute. 

(Karin) 

 

Alla fyra förskollärarna har tillgång till skog som utmanar barnen på många olika 

sätt.  På Evas förskola har de inte någon skog direkt på gården, utan den finns precis 

utanför gården och den använder de regelbundet. På Malins gård finns det ett litet 

skogsparti där de har gjort i ordning en hinderbana. 

 
Vi har gjort en snitslad bana som går ner i dungen och där ska de 

krypa under vissa grejer, kasta rispåsar i en hink, klättra över hinder, 

åka rutschkana. Det är en massa utmaningar på vägen längs banan. 

(Malin) 

 

Andra miljöer i utomhusmiljön som kan erbjuda fysisk aktivitet tog främst Sara upp. De 

har en stor gräsplan som ligger lite avsides där barnen spelar mycket fotboll. På en 

annan del av gården finns det mycket olika material som kan erbjuda fysisk aktivitet 

som en klätterställning, gungor, cyklar, hopprep samt bandybollar och bandyklubbor. 

Även Malin tog upp lite andra förslag. 

 
Vi har jobbat mycket aktivt med utemiljön. Att barnen har fått bildäck 

att springa i, vi har spännband mellan träden som man kan gå 

balansgång på. Här tränar de motoriken. Vi har tillfört mycket på 

gården för att uppmuntra rörelse. (Malin) 

 

På Malins förskola har de även precis i anslutning till gården en rink dit de ofta går för 

att spela innebandy tillsammans med barnen. När Karin beskrev deras utomhusmiljö på 

förskolan tog hon upp att de inte har några cyklar och inte särskilt många gungor. De 

har en kompisgunga och en gunga som de bara har tillfälligt. 

 
Vi har mycket erfarenhet av att det var mycket konflikter kring cyklar 

och att man blir gärna sittande. Man kan sitta och åka med en hel 

förmiddag. Så vi ville erbjuda någonting annat. Vi har en fantastisk 

gård, vi har mycket berg, vi har små gångstigar i skogen, vi vill 

erbjuda ett annat alternativ till det som dom har hemma. Att dom är 

fysiskt aktiva på andra sätt. Gungor det är lätt att man sitter och 

gungar hela tiden fram och tillbaka och så är det som man har gjort 

ute. (...). (Karin) 

 

Eva och Karin nämnde hur utomhusmiljön inte har några direkta begränsningar, utan att 

det är en stor arena där det finns oändliga möjligheter. Framförallt möjligheterna till 

fysiska aktiviteter är bättre  i utomhusmiljön, eftersom ytorna ute  är större. Ute kan 

barnen använda större kroppsrörelser, som att springa, hoppa och klättra. Det kan inte 

inomhusmiljön erbjuda barnen på samma sätt. 

 
5.3.1  Utmaningar i den naturliga miljön 

Samtliga fyra förskollärare var eniga om att barn behöver utmanas motoriskt i den 

naturliga miljön som finns på förskolegården. Malin och Karin beskrev att barn behöver 

utmanas i miljöer som inte är alltför tillrättalagda av vuxna. De behöver kunna utmana 

sin kropp i mer kuperad terräng med stenar, stubbar och rötter. Karin  beskrev bland 
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annat att i deras utomhusmiljö har de ingen klätterställning som utmanar barnen 

motoriskt, utan de har mycket skog och berg som utmanar. Till exempel rutschkanan 

som finns på gården utgår ifrån ett berg, så vill barnen åka måste de använda sina 

motoriska färdigheter och klättra upp för berget. Även Eva gav exempel på hur den 

naturliga miljön kan utmana barnen, genom att barnen springer upp och ner för en backe 

eller genom att de balanserar på stockar. 

 

Malin ansåg att när förskolor byggs borde man se till att naturen och de utmaningar som 

den kan erbjuda får en plats på förskolegården. 

 
Jag gillar när det inte är så färdigtänkt. Vi har bland annat en liten 

skogsdunge på vår gård där det finns stock och sten. Jag gillar när det 

inte är för platt ute, för då får inte fantasin något utrymme om det är 

för tillrättalagt (Malin) 

 

Malin lade särskild vikt på de sinnen som ett litet barn får använda när de tar sig fram i 

en mer kuperad terräng och de utmaningar som de stöter på där. De tillrättalagda 

miljöerna, med bland annat klätterställningar, är konstruerade efter hur de vuxna vill ha 

det. Det finns redan en klar tanke med hur det är tänkt att barnet ska ta sig upp i 

klätterställningen. I den naturliga miljön är det inte tillrättalagt hur barnet ska ta sig upp 

på den stora stenen Att gå och hämta en stubbe kan vara en lösning till att ta sig upp på 

stenen, men det är barnet som utmanas till att själv hitta lösningen.  

 
Barn behöver lära sig att lita på sin motoriska förmåga och är allt 

tillrättalagt slår man sig nästan mer. Det är ungefär som backkameror 

på bilen. Litar man för mycket på tekniken och en dag kommer den 

inte att fungera. Jag tror det är samma sak med barnen att de behöver 

bli lite utmanade också. (Malin) 

 

Både Sara och Karin beskrev även rädslan som en del pedagoger upplever inför vissa av 

de utmaningar som den naturliga miljön erbjuder. Det är många pedagoger som tycker 

det är otäckt, att bland annat låta barnen klättra i träd. 

 
Förr var jag mycket räddare och oj dom kunde ramla och såhär, men 

nu känner jag att man känner ju barnet och man vet vad dom klarar av. 

Och det är roligt och se när dom blir stolta och lyckliga för att dom 

klarar av mer än vad dom kanske trodde. (Sara) 

 

Sara påpekade att det kanske är många barn som aldrig har fått försöka att klättra 

hemma, eftersom det finns en osäkerhet hos vårdnadshavarna att låta dem göra det. 

Både Sara och Karin pratade om vikten av att barnen ges möjlighet till att få testa och 

utmana sig själva i bland annat trädklättring, utan att bli begränsade av de vuxna. De 

poängterade dock båda två att det får inte bli farligt för barnen. Därför är det viktigt att 

det alltid finns en vuxen närvarande när barnen ska klättra i träden. Karin lade till att 

barnen får hjälpa till att bestämma om vad som kan vara en lämplig höjd att som högst 

klättra upp till, genom att sätta upp plastband. Högre upp än plastbandet fick barnen inte 

klättra. 
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Det får ju som sagt inte bli farligt. Prova då med då får du göra det när 

jag är med så testar vi så. Man måste nog få prova lite, samtidigt som 

man måste ju såklart tänka på barnens säkerhet i första hand. Vi har ju 

fått ta bort en del på gården som också har varit farligt. Sågat ner 

grenar i träd som inte är lämpliga att klättra i för att det ligger stenar 

under och såhär. Man måste ju ändå säkra miljöerna, sen kan man inte 

skydda mot allt men man kan liksom göra det man kan och sen att 

man får vara med. (Karin) 

 

Eftersom de har en naturrik förskolegård med mycket berg och träd där Karin arbetar är 

det viktigt att gården introduceras för de nya barnen. Det är viktigt att visa att det är 

roligt att leka i den naturliga miljön, för att barnen ska våga klättra upp för berget. 

Förskolläraren ska även finnas med som ett stöd, för att i början hjälpa barnen med vad 

som kan vara en bra väg att ta sig upp för. 

 
5.3.2 Årstidernas påverkan på miljön 

Malin och Sara diskuterade även hur årstiderna kan ha en viss påverkan på barnens 

fysiska aktivitet i förskolans utomhusmiljö. De fysiska aktiviteterna skiljer sig åt en del, 

främst mellan sommar och vinter. Sara upplevde att den fysiska aktiviteten är större 

under sommaren. Malin sa “Man kan naturligtvis göra massa roligt ute på vintern också, 

det är nästan två olika verksamheter”. Vissa aktiviteter kan vara svåra att genomföra när 

det är snö ute, som till exempel fotboll poängterar Sara, men snön kan erbjuda andra 

saker som pulkaåkning och att pulsa runt i snön. 

 

5.4 Fri lek kontra planerad aktivitet 
Alla fyra förskollärarna hade olika syn om hur de såg på den fria leken och de mer 

planerade aktiviteterna. Malin berättade att ibland lägger förskollärare så stor vikt på 

den planerade delen och att de vuxna kanske ska lägga mer fokus på det som sker i den 

fria leken. “(...) man kanske lägger en timmes planering på att genomföra en kvart 

istället för att vara mer närvarande i det som händer i det spontana.” Malin lyfte vikten 

av att förskollärare bör se det pedagogiska i alla fysiska aktiviteter som barnen skapar 

och att barnen lär och utvecklas hela tiden. Hon ansåg att “Barnen behöver inte veta att 

nu tränar jag grovmotorik när vi gör den här saken, men att vi har dom tankarna.”  Hon 

menade att förskollärarna behöver inte uppmärksamma barnen på att deras 

grovmotoriska färdigheter stärks av den fysiska aktiviteten. Däremot bör förskollärarna 

själva vara medvetna om vad barnen tränar i aktiviteten och utmana barnen vidare 

utifrån deras förutsättningar. 

 

Sara upplevde att barnen blir mer stillasittande i den fria leken och att det då är viktigt 

att förskollärarna planerar in lite mer fysiska aktiviteter, som exempelvis små stationer 

av gymparedskap. Med detta menade hon att “Man styr upp det lite”, så att alla barn får 

möjlighet till att röra på kroppen i fysiska aktiviteter någon gång under dagens 

utevistelse.  

 

Både Karin och Eva diskuterade hur de planerade aktiviteterna hänger samman med 

barnens fria lek.  

 
(...) skillnader är det ju på det som vi har planerat att vi ska göra 

tillsammans med barnen kontra det som dom väljer att göra själva. 

Sen kan det ju gå in i varandra att dom fortsätter som sagt med det vi 

gjorde. Och sen utvecklar dom det. (Karin) 
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Karin beskrev att ibland kan förskollärarna planera upp en ny aktivitet för att inspirera 

barnen till att vara fysiskt aktiva. Ofta vill barnen leka vidare efter aktiviteten och då 

blir också den planerade aktiviteten barnens fria lek menade hon. “Det kan vara att man 

sätter igång en lek som dom fortsätter med själva sedan”. Även Eva planerar ofta inför 

nya aktiviteter där hon sedan presenterar nytt material för barnen. Hon använder detta 

material för att erbjuda nya lekar. Efter den planerade aktiviteten leker barnen oftast 

vidare på sina egna villkor.  

 
Man får entusiasmera dom med det här, att det här finns och sedan 

leder det till det som barnen själva väljer. Fast ibland får man mer leda 

dom och då krävs det mer planering av mig. Men sedan kan det bli en 

helt annan sak än vad min tanke kanske var, för dom väljer något 

annat spår. (Eva) 

 

Karin berättade att de på hennes förskola planerar in och använder sig av fysiska 

aktiviteter under inskolningsperioden varje höst. De startar upp regellekar och 

samarbetslekar. Genom dessa aktiviteter har de upplevt att barnen skapar nya kontakter 

samt att nya kamratrelationer uppstår vid dessa tillfällen. Förskollärarna är med på den 

fysiska aktiviteten under en period tillsammans med barnen, men backar sedan tillbaka 

och låter barnen leka själva när de väl har lärt sig leken och dess regler.   

 
(...) dom bygger relationer till varandra genom regellekar. Och att få 

vara fysiska tillsammans liksom, hitta på grejer ihop och sen fortsätter 

dom själva. (...) vi tycker det är ett bra sätt. Att man leker tillsammans 

liksom. (Karin) 

 

5.5 Fördelar med fysisk aktivitet 
Samtliga förskollärare uttryckte att det är viktigt med fysiska aktiviteter och det visade 

sig också en variation i deras svar, om varför de tyckte att fysiska aktiviteter är 

betydelsefullt för barnen. Sara berättade att hon har läst mycket om att en del barn idag 

är mer stillasittande och till följd av detta blir det psykisk ohälsa för många. Hon 

beskrev att på grund av risken för ohälsa har förskolan ett stort ansvar med att aktivera 

barn i fysiska aktiviteter. “Kanske erbjuda extra mycket när man vet att det här barnet 

sitter jättemycket med dator och Ipad hemma” sa Sara. Även Malin, Karin och 

Eva  poängterade att fysiska aktiviteter utomhus är positivt för barnens hälsa. Malin 

beskrev detta med att “Man bör få den anknytningen ute med rörelse, stärka sin kropp 

och frisk luft”. 

 

Karin, Sara och Malin ansåg att fysiska aktiviteter är bra för hjärnan. De förklarade att 

när barnen utför fysiska aktiviteter utomhus syresätts hjärnan och när barnen därefter är 

inomhus, har de lättare för att koncentrera sig på mer stillasittande uppgifter.  

 
(...) har vi av någon anledning valt att vara inne en förmiddag med alla 

barnen, så är det ju svårare att motivera barnen till och sitta still och 

lyssna på den här sagan eller sitta och fokusera under en språksamling. 

Men har man liksom fått vara ute och aktivera sig fysiskt så kan man 

tillgodose dom andra bitarna.  (Karin)  

 

Karin poängterade att fysiska aktiviteter har positiva effekter på barns inlärning även i 

skolan. Hon hade tagit del av forskning, som visade på att om barnen utför mycket 

fysiska aktiviteter höjs betygen av att barnen lättare kan fokusera på uppgifterna. Även 

Eva pratade om att många barn i skolan kanske har svårt att tillgodogöra sig exempelvis 

ett räknesätt, genom att bara se och läsa uppgiften. Barnen i förskolan får kanske en mer 
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konkret inlärning av att använda hela sin kropp också. “Hur många har jag hoppat över 

här nu och då har vi fysisk aktivitet med matematik”, förklarade Eva. 

 

Barn lär på så många olika sätt, sa Eva. De fysiska aktiviteterna utomhus blir då, som ett 

upplevelsebaserande lärande där alla barn på något sätt tillgodoser sig kunskap. Hon 

beskrev även att de fysiska aktiviteterna utomhus skapar nya kamratkonstellationer 

mellan barnen. De nya konstellationerna kan utveckla aktiviteterna genom att barnen tar 

tillvara varandras kunskaper.  

 
Man ser olika konstellationer utomhus när barnen leker tillsammans 

och det mår de gott av. Kamratrelationer stärks och det ges mer 

möjlighet, erfarenhetsmässigt också för barnen tror jag i och med att 

det blir andra konstellationer. (Eva) 

 

5.6 Svårigheter med att aktivera barnen i fysiska aktiviteter 
På frågan om hur förskollärarna upplevde eventuella svårigheter med att aktivera barnen 

i fysiska aktiviteter i utomhusmiljön, fanns det en variation i förskollärarnas svar. 

Svårigheter som förskollärarna upplevde var bland annat årstider och kläder, men även 

organisatoriska svårigheter och egen kunskap.  

 

Eva, Malin och Sara upplevde att väder och kläder kan vara en svårighet till aktivt 

medverkande i fysiska aktiviteter. Malin gav exempel på hur det kan se ut en regnig dag 

när regnkläderna kanske inte har hunnit torka till eftermiddagen. Det svåra blir då att 

barnen inte kommer ut två gånger om dagen, som de annars brukar göra. Eva upplevde 

det som svårt att aktivera barnen utomhus varje dag då de inte har med sig rätt kläder 

för dagens väderlek. Sara höll med om att årstid och väderlek kan vara en svårighet, 

men poängterade att ofta beror det mycket på förskollärarnas egen attityd och 

engagemang till att aktivera barnen.  

 
(...) vintertid upplever jag det när det varit kallt ute eller ruskigt och 

regnigt så där att en del dom kanske inte vill röra på sig så mycket. Då 

fryser dom och så blir dom gnälliga och så vill dom gå in. Men det 

gäller ju också att vi kan aktivera dom.(...) (Sara) 

 

Sara lyfte att det är viktigt att aktivera barnen under alla årstider. Är de vuxna positiva 

till detta blir även barnen mer aktiva i alla väder. Sara berättade vidare att de på hennes 

förskola har pratat om att starta upp mer ordnade aktiviteter utomhus. För de upplever 

att när alla avdelningarnas barn är ute samtidigt, kan det innebära att många samlas på 

ett och samma ställe. Genom att organisera aktiviteter för barnen, blir den fysiska 

aktiviteten bättre för alla menade hon. 

 

En annan svårighet kan vara den organisatoriska delen förklarade Eva och Malin. Tid 

och personalbrist kan begränsa förskollärarna när det gäller att vara med och aktivera 

barnen i fysiska aktiviteter utomhus. Eva sa att “Det kan vara svårt med personal och 

hur många barn man har”. Hon förklarade även att tiden inte alltid räcker till, eftersom 

det ibland är mycket möten samt att någon i personalen är sjuk och då fallerar allt de 

planerat att göra med barnen ute. Karin berättade om att det kan vara en utmaning att 

aktivera alla barn utomhus. Att se till att alla barnen deltar i fysiska aktiviteter och 

känner en glädje till att delta. Karin beskrev att detta handlar om förskollärares kunskap. 

“Vi är bra på olika saker” berättade hon. Det handlar om att hjälpas åt och använda 

varandras kompetens.  
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5.7 Teknikens påverkan på barns fysiska aktivitet 
Malin, Sara och Karin pratade alla om att det är mycket diskussioner idag om att 

tekniken i form av datorer, tv-apparater, mobiler och lärplattor har en påverkan på att 

barn idag inte är så fysiskt aktiva som de borde. Sara poängterade att det kanske ofta är i 

hemmet som barnen inte är särskilt fysiskt aktiva, utan att det blir mycket stillasittande. 

Istället för att ge barnet möjlighet till att gå, väljer man ofta att ta vagnen eller bilen. 

Både Karin och Sara tog även upp att de arbetar med IKT i förskolan, eftersom det är 

viktigt att hänga med inom tekniken, men det är också viktigt att erbjuda barnen att vara 

fysiskt aktiva. 

 
Man hör så mycket nu för tiden att barn sitter stilla mycket, men går 

man ut på gården tycker jag inte att det stämmer eftersom man ser att 

de rör sig hela tiden. Jag tycker snarare att det är i skolåldern. Men i 

förskolan rör de sig mycket. (Malin) 

 

Malin, Sara och Karin beskrev att de ser de flesta barnen som fysiskt aktiva i förskolans 

utomhusmiljö. Malin menade att om barnen inte är fysiskt aktiva ute så finns det oftast 

en anledning till det. Det kan vara att barnet är väldigt trött eller att barnet håller på att 

bli sjuk. Karin började ändå fundera på om ifall det verkligen är alla barn som är fysiskt 

aktiva i utomhusmiljön eller om det är ett antagande. Malin och Sara uttryckte båda två 

vikten av att vi vuxna får igång barnen och att de erbjuds möjligheten till att vara fysiskt 

aktiva, eftersom det kanske inte är alla barn som erbjuds det hemma. 
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6 Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet från studien. Analysen genomförs med hjälp av 

tidigare forskning samt studiens teoretiska ramverk.  

   

6.1 Förskollärarens pedagogiska förhållningssätt 
I resultatet framkommer det att majoriteten av förskollärarna tydligt uttrycker hur de ser 

planering som en viktig del av att starta upp nya fysiska aktiviteter. Förskollärarna anser 

att planeringen ska utgå från barnens förutsättningar och behov, vilket enligt Osnes, 

Skaug och Eid Kaarby (2012) innebär att förskollärare fungerar som trygga 

igångsättare. Detta kan även kopplas till den forskning där Wright & Stork (2013) 

beskriver att förskollärare bör fungera som igångsättare, nämligen för att presentera den 

fysiska aktiviteten. Liksom Wright och Stork (2013) beskriver lärarna vikten av att de 

inte bör styra aktiviteten helt och hållet, utan låta barnen utforska aktiviteten. Istället blir 

det så att förskolläraren backar tillbaka något och finns där som stöd om barnen behöver 

hjälp att komma vidare (2013). I studiens resultat framkommer det just hur 

förskollärarna beskriver att de är med och startar upp fysiska aktiviteter tillsammans 

med barnen. Sedan drar de sig undan och blir åskådare och går endast in i aktiviteten 

igen om det behövs (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). 

 

 I studiens resultat är det tydligt att förskollärarna har tankar om att de bör delta aktivt 

och på lika villkor tillsammans med barnen i fysiska aktiviteter. När förskollärarna är 

med barnen i deras aktiviteter och de ses som jämbördiga lekkamrater, har 

förskolläraren rollen som lekkamrat (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Resultatet 

visar att när förskollärarna är aktivt deltagande på det här sättet, ses de som goda 

förebilder som kan inspirera barnen till att vara fysiskt aktiva. I resultatet framkommer 

det även att samtliga förskollärare är eniga om att förskollärarens närvaro ger stöttning 

till de barn som annars inte riktigt vågar delta i de fysiska aktiviteterna. Förskollärarna 

fungerar på så vis som en vägledare för att hjälpa barnen in i aktiviteterna (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby 2012). Även i Bjørgens studie (2016) blir det tydligt att när 

förskollärarna deltar i barnens fysiska aktiviteter, ökar även engagemanget hos barnen 

till att vilja delta. Även Reunamo et al. (2013) poängterar vikten av att förskollärarna 

finns närvarande och stöttar de barn som behöver uppmuntran till att våga delta i de 

fysiska aktiviteterna.  

 

6.2 Syftet med fysisk aktivitet i förskolan  
Samtliga förskollärare delar uppfattningen om att fysiska aktiviteter handlar om ett 

välmående för barnen. Det framkommer även i resultatet att det finns en oro över att 

många barns intresse av fysiska aktiviteter har minskat i dagens samhälle, på grund av 

intresset för mer stillasittande aktiviteter såsom datorer och lärplattor. Även forskning 

pekar på att många barn idag inte är tillräckligt fysiskt aktiva (Reunamo et al. 2013). 

Studiens resultat visar att en av förskollärarna anser att förskollärarnas roll är att stoppa 

detta växande hälsoproblem, som blir av att barn inte rör på sig. Att genomföra fysiska 

aktiviteter dagligen tillsammans med barnen i förskolan kan minska detta problem 

(Derscheid et al. 2010). I resultatet framkommer det att förskollärarna är med barnen i 

fysiska aktiviteter för att de ska uppleva att det är roligt att röra på sin kropp. De får då 

en positiv uppfattning av fysiska aktiviteter, som de sedan bär med sig genom hela livet.  

 

Studiens resultat visar även att alla förskollärare arbetar med fysiska aktiviteter för 

barnens utveckling av kroppsliga förmågor. Det handlar om att stärka sin kropp, 

koordination, balans med mera, men även kognitiva kunskaper som har med 



  
 

27 

koncentration och inlärning att göra. Genom att barn deltar i fysiska aktiviteter ökar 

deras mångsidiga utveckling (Bjørgen 2016). Majoriteten av förskollärarna pratar om 

hur viktig den fysiska aktiviteten är för hjärnan och inlärningen. Det leder till att barnen 

orkar koncentrera sig och fokusera på det som de gör under samlingarna. Just att barnen 

klarar av att koncentrera sig och fokusera under längre tid efter att barnen fått vara 

fysiskt aktiva, är något som Maeda och Randall (2003) kommer fram till i sin studie. En 

av förskollärarna pratar om att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på skolresultaten, 

eftersom barnen har lättare att fokusera på skolarbetet om de varit fysiskt aktiva innan. 

Att skolarbetet påverkas positivt av fysisk aktivitet blir tydligt i Maedas och Randalls 

(2003) studie där barnen presterade bättre de dagar som de varit fysiskt aktiva, jämfört 

med de dagar som de inte varit fysiskt aktiva. 

 

En av förskollärarna i studien lyfter även den fysiska aktiviteten som ett verktyg för att 

skapa nya kamratrelationer. Genom nya konstellationer kan även de fysiska 

aktiviteterna utvecklas vidare, genom att barnen tar tillvara varandras erfarenheter och 

kunskaper. Barn utvecklar sin sociala interaktion och kognitiva förmåga genom att 

dagligen delta mycket i fysiska aktiviteter (Vidoni & Ignicob 2011). 

 

6.3 Förskollärarens förhållningssätt kring förskolans utomhusmiljö  
I studiens resultat framkommer det att samtliga förskollärare har en uppfattning om att 

förskolegården är en optimal plats för att utföra fysiska aktiviteter, där barnen kan 

utmanas på olika sätt utifrån deras intressen. Resultatet visar att utomhusmiljön erbjuder 

stora ytor som inte begränsar möjligheten till att vara fysiskt aktiv, vilket 

inomhusmiljön kanske gör. Öppna platser i utomhusmiljön lockar barn till att aktivt 

utföra fysiska aktiviteter (Hustyi et al. 2012). Det framkommer även i resultatet att det 

bör finnas tillgängligt material i utomhusmiljön, som stimulerar barnen till att vara 

fysiskt aktiva. Exempel på material som tas upp i studien och som kan bidra till viss 

fysisk aktivitet var bland annat bollar och rockringar. Det var material som samtliga 

förskollärare ger exempel på, som kan erbjuda fysiska aktiviteter. Material som Hustyi 

et al. (2012) inte nämner, men som majoriteten av förskollärarna tar upp och som kan 

erbjuda fysisk aktivitet är gungor och cyklar. En av förskollärarna var däremot inte helt 

enig med de övriga förskollärarna, utan anser att det är lätt att barnen bara blir sittande 

på en gunga eller på en cykel och inte blir riktigt fysiskt aktiverade. Soini et al. (2014) 

tar i sin studie upp att cyklar annars är ett material, som kan erbjuda barnen fysisk 

aktivitet.    

 

Samtliga förskollärare i studien är eniga om att barn behöver utmanas i den naturliga 

miljön som innehåller träd, stubbar, kuperad mark med mera. Den naturliga miljön gör 

barn mer fysiskt aktiva, än miljöer som är mer tillrättalagda som exempelvis en 

klätterställning (Bjørgen 2016). Resultatet visar på att förskollärarna har en uppfattning 

om att den naturliga miljön på förskolegården, ger barn mer sinnliga erfarenheter och 

utmaningar av att tänka mer själva. I Fjørtofts (2001) studie går det se att i den mer 

naturrika miljön blir barn mer kreativa och använder sin fantasi mer, jämfört med i de 

miljöer som är tillrättalagda och utformade av vuxna.  

 

Något som kan påverka de fysiska aktiviteterna i utomhusmiljön är årstiderna, visar 

resultatet. Det framkommer att den fysiska aktiviteten är större under sommaren än 

under vintern, därför att vissa aktiviteter är svåra att genomföra när det är snö. Även 

Soinis et al. (2014) studie visar att fysiska aktiviteter är säsongsbetonade, eftersom vissa 

aktiviteter kan vara svåra att genomföra på vintern. En av förskollärarna uttrycker att det 

blir två olika verksamheter, på grund av att miljön förändras under de olika årstiderna. 
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Hon pratar bland annat om att det kan vara svårt att spela fotboll när det är snö, men att 

snön istället kan erbjuda pulkaåkning som är svårt att genomföra under sommaren.  

 

Majoriteten av förskollärarna är eniga om att årstid och kläder kan ha en viss påverkan 

på om barnen är fysiskt aktiva ute eller inte. Det kan handla om att barn inte har rätt 

kläder efter dagens väderlek eller att regnkläder inte torkat till eftermiddagens 

utevistelse. Det framkommer även att en av förskollärarna upplever att den fysiska 

inaktiviteten som kan råda under vissa väderförhållanden, handlar om förskollärarens 

egen attityd och engagemang till att aktivera barnen. Många gånger handlar det just om 

förskollärares attityd till fysiska aktiviteter (Soini et al. 2014) och om förskollärares 

inställning till dagens väderförhållanden, som avgör hur lång tid barnen vistas utomhus 

samt om de aktiveras i fysiska aktiviteter (Copeland et al. 2011). En av förskollärarna 

poängterar att barn bör aktiveras under alla årstider oavsett väderlek. Är förskollärarna 

positivt inställda till att vara utomhus blir barnen mer aktiva i alla väder. Förskollärares 

positiva uppmuntran påverkar aktivitetsbeteendet hos barnen (Soini et al. 2014). Fler 

faktorer som kan påverka att förskollärarna inte alltid aktiverar barnen i fysiska 

aktiviteter utomhus, kan vara att personalen måste gå på möten och på grund av 

personalbrist. En av förskollärarna tar även upp bristen på kunskap om fysiska 

aktiviteter, men att man som arbetslag får hjälpas åt och ta till vara på varandras olika 

kompetenser. Även Bjørgen (2016) lyfter att faktorer som tid, personalantal samt 

förskollärares intresse till fysiska aktiviteter kan påverka att förskollärare inte är 

ständigt närvarande och aktiverar barnen i fysiska aktiviteter. Att förskollärarna inte har 

tillräckligt med kompetens för att utmana barnen i mer fysiska aktiviteter, är en annan 

faktor som Pramling-Samuelsson (2005) lyfter.  
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7 Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion och reflektion över studiens resultat. Det förs också en 

diskussion om vad resultatet kan innebära för yrkesprofessionen samt förslag på 

framtida forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Att fysisk aktivitet är viktigt för barnen på många olika sätt är något som framkommer i 

studiens resultat, men även i forskning och litteratur. Förskollärarna pratar mycket om 

att det är viktigt att röra på sig för hälsan, motoriken och inlärningen. Detta konstaterar 

även forskare som Derscheid et al. (2010) som skriver om de positiva effekterna på 

barnens hälsa och Maeda och Randall (2003), som skriver om de fysiska aktiviteternas 

positiva inverkan på barnens inlärning. Även författarna Danielsson et al. (2001) tar upp 

de positiva effekter som den fysiska aktiviteten har för barnens allmänna hälsa, 

motoriska utveckling och inlärning. En anledning till att vi valde att genomföra den här 

studien, var framförallt för att vi var medvetna om att rörelse har många positiva 

effekter på barnen.  

 

Vi har båda personliga erfarenheter av att det inte är alla barn som blir fysiskt 

aktiverade av personalen i förskolans utomhusmiljö. Både vi och en förskollärare i 

Klings artikel (2016) upplever att det kan finnas en viss risk för att personalen hamnar i 

klungor ute på förskolans gård, istället för att aktivera barnen. Vi är medvetna om att 

den studie som vi genomfört är svår att generalisera, eftersom det endast är fyra 

förskollärare som deltar, men enligt resultatet upplever de förskollärare vi intervjuade 

att det är vanligt att förskollärarna erbjuder fysiska aktiviteter i förskolans 

utomhusmiljö, där barnen utmanas på olika sätt och där deras intressen står i centrum. 

Resultatet visar att då förskollärarna är aktiva i utomhusmiljön tillsammans med barnen, 

ser de sig själva som goda förebilder, som inspirerar barnen till att vara fysiskt aktiva. 

Liksom förskollärarna i Wright och Stork (2013) och i Osnes, Skaugs och Eid Kaarbys 

(2012) studie, arbetar förskollärarna utifrån olika roller och positioner för att kunna 

aktivera barnen i fysiska aktiviteter i utomhusmiljön. Det visar sig att förskollärarna 

arbetar med att vara vägledare och genom sin närvaro kan de stötta de barn som annars 

inte riktigt vågar delta i de fysiska aktiviteterna. Genom att vara närvarande fungerar de 

som trygga igångsättare, där de utgår från barnens förutsättningar och behov (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby (2012). Förskollärarna i studien lyfter också vikten av att erbjuda 

barnen en miljö och material som lockar till fysisk aktivitet. Miljöer i utomhusmiljön 

som innehåller klätterställningar och öppna platser lockar till fysisk aktivitet, liksom 

material som bollar och rockringar (Hustyi et al. (2012).  

 

Ytterligare något vi upplever som intressant med studiens resultat är att alla 

förskollärarna pratar mycket om den naturliga miljöns betydelse för barns fysiska 

aktivitet. Anledningen till att vi tycker att det är intressant beror på att det inte är någon 

speciell intervjufråga som tar upp den naturliga miljöns betydelse för fysisk aktivitet. 

Trots att vi inte nämner det, tas det upp av samtliga förskollärare. För det är lätt att 

tänka att det är material som till exempel klätterställningar, gungor, bollar, rockringar 

och cyklar som ska locka barnen till att vara fysiskt aktiva. Detta är material som 

förskollärarna också tar upp, men den naturliga miljön utmanar barnen på ett helt annat 

sätt poängterar förskollärarna. Den är inte tillrättalagd av de vuxna, utan de får hitta 

egna lösningar till att ta sig upp på stenar och det är en större utmaning att ta sig fram i 

kuperad terräng. Även litteratur och forskning tar upp mycket om den naturliga miljöns 

betydelse för barnens fysiska aktivitet. I Fjørtofts (2001) studier görs en jämförelse 
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mellan en traditionell förskolegård och en förskolegård som även innehåller en naturlig 

miljö. Genom jämförelsen framkommer det att de barn som har tillgång till den 

naturliga miljön är mer fysiskt aktiva, jämfört med de barn som inte hade tillgång till 

någon naturlig miljö. Även Ohlsson (2015) tar upp kontrasten som finns mellan den 

naturliga miljöns mer kuperade terräng och den iordninggjorda platta terrängen. De barn 

som vistas i den mer kuperade terrängen använder fler muskler när de tar sig fram och 

tränar både balansen och koordinationen. Dessa barn rör även mer på sig under en dag 

(2015). Den naturliga miljöns positiva inverkan på barnens fysiska aktivitet har blivit 

stor och viktig del i vårt arbete. Det var inget som vi förväntade oss innan studien 

påbörjades, men den har överraskande nog fått en stor del i arbetet.  

 

7.2 Professionsrelevanta konsekvenser  
Det som vi tänker att studiens resultat kan bidra med till förskolans verksamhet är hur 

viktig förskollärarens eget förhållningssätt till fysisk aktivitet är, för att barnen ska få 

positiva erfarenheter av att aktivt röra på sig. Har förskollärarna ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet synliggörs det ofta genom att förskollärarna sätter 

igång aktiviteter, uppmuntrar barnen till att vara fysiskt aktiva och att de själva är aktiva 

ute på förskolans gård. En av förskollärarna uttrycker väldigt tydligt att barnen inte gör 

som vi säger, utan att de gör som vi gör. Förskollärarna har en roll att vara närvarande 

vid barnens fysiska aktiviteter och kan fungera som lekkamrater, vägledare, åskådare 

eller igångsättare (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012) beroende på vad barnen behöver 

för att aktiveras fysiskt. Studiens resultat kan även bidra till en ökad förståelse av hur 

viktigt det är att utgå ifrån barnens intressen i arbetet med att erbjuda aktiviteter, där 

barnen får använda hela sin kropp. Det framkommer också att det är viktigt att erbjuda 

en miljö och material som lockar barnen till att vilja vara i rörelse. 

 

7.3 Framtida forskning 
I den genomförda studien kom vi fram till hur förskollärarna förhåller sig till att 

aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Under studiens gång har 

tankar växt fram om att det hade varit intressant, att med egna ögon få se och få en 

större förståelse för hur förskollärarna arbetar med fysiska aktiviteter tillsammans med 

barnen i praktiken. I vår metod tar vi upp att om vi hade haft mer tid till att genomföra 

studien hade vi gärna använt oss av observation som metod också. Det som vi då med 

egna ögon kan få syn på skulle kunna vara vilka fysiska aktiviteter det är som barnen 

erbjuds, vad verkar barnen tycka är roligt, förskollärarens roll i de fysiska aktiviteterna 

och hur det kan se ut organisatoriskt bland mycket annat. Det skulle bli en fortsättning 

på den studie som precis genomförts. 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
Förfrågan om att delta i en studie om hur förskollärare förhåller sig till att aktivera 

barnen i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö 

  

Vi är två studenter som är i slutet av vår utbildning på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö som genomförts på distans. Vi har under utbildningen även 

arbetat inom förskolan. Det som vi hoppas på att kunna belysa genom vår studie är hur 

förskollärare förhåller sig till att aktivera barnen i fysiska aktiviteter i förskolans 

utomhusmiljö. 

  

Studien är ett självständigt arbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

förskollärare. Studien kommer att genomföras med fyra förskollärare under maj-oktober 

2018. Intervjun kommer att beröra Din uppfattning och erfarenhet av att aktivera barnen 

i fysiska aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och 

vi kommer till din förskola och intervjuar efter överenskommelse. Intervjun kommer att 

spelas in och därefter skrivas ut i text. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Redovisningen 

av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras som ett självständigt arbete. När det självständiga arbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i databasen DiVA portal. Inspelningen och den utskrivna 

texten kommer att förstöras när det självständiga arbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av hela studien genom att få en kopia av arbetet. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie? 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss eller till 

vår handledare. 

 

Studenter:  

Jeanette Wieclawski  jw222kz@student.lnu.se   070-7296775 

Louise Karlsson  lk222ht@student.lnu.se   073-8497055 

 

Handledare:  

Lena Glaés-Coutts  lena.glaescoutts@lnu.se  0470-767206 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Ungefär hur mycket tid tillbringas utomhus under en dag på förskolan? 

 

Kan du förklara vad barns fysiska aktivitet innebär för dig? 

 

Kan du beskriva enligt din erfarenhet lite om hur du ser att barnen som du arbetar med 

aktiveras i fysiska aktiviteter i utomhusmiljön? 

 

Beskriv hur du upplever att de fysiska aktiviteterna ser ut? 

 

Beskriv hur er utomhusmiljö används till att aktivera barnen i fysiska aktiviteter? 

 

Berätta om hur du som förskollärare ser på din roll med att aktivera barnen i fysiska 

aktiviteter i förskolans utomhusmiljö? 

 

Berätta vilka fördelar som du anser att det finns med att aktivera barnen i fysiska 

aktiviteter i förskolans utomhusmiljö? 

 

Berätta om du upplever eventuella svårigheter med att aktivera barnen i fysiska 

aktiviteter i förskolans utomhusmiljö?  

 

Kan du berätta lite om dina tankar kring planerade fysiska aktiviteter jämfört med 

barnens fria lek i förskolans utomhusmiljö? 

 

Är det något mer som du känner att du vill berätta om ämnet? 

 


