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Abstrakt 
Svensk titel: Barns fysiska aktivitet i förskolans miljö  

- En intervjustudie utifrån förskollärares beskrivningar av sitt arbetssätt med barns 

fysiska aktivitet  

 

English title: Children's physical activity in the preschool environment  

- An interview study based on preschool teacher's descriptions of their way of working 

with children's physical activity 

 

Studiens syfte är att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barns fysiska 

aktivitet i förskolans miljö. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med tre 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Förskollärarna arbetar på tre olika 

förskolor. Studiens resultat analyserades med hjälp av två valda teorier, den 

sociokulturella teorin och social inlärningsteori. Studiens resultat visar att förskollärarna 

är eniga om att ffmkysisk aktivitet är all kroppslig rörelse där det viktigaste redskapet är 

sin egen kropp, dock menar förskollärarna att redskap kan vara bra för att utmana 

barnen vidare i deras fysiska aktivitet. Förskollärarna lyfter att mycket av den fysiska 

aktiviteten sker tillsammans i barngruppen genom lek, både spontant och planerat i 

förskolans vardag. Förskollärarna menar att miljön påverkar barns fysiska aktivitet och 

att den kan inspirera barn till att vilja röra på sig i både lugnt- och högt tempo där barns 

pulsnivåer varierar. Resultatet i studien visar att förskollärarna menar att deras roll i 

förskolan ska vara uppmuntrande och stöttande utifrån barns behov. Resultatet visar att 

förskollärare anser att fysisk aktivitet gynnar barns lärande, kognitiva förmåga samt 

välbefinnande. I diskussionen lyfts aspekter som har utvecklats under arbetets gång 

utifrån resultatet och metoden, såsom utformningen av intervjuerna, den valda metoden 

och vad som påverkat resultatet. 

 

Nyckelord 
fysisk aktivitet, förskolans miljö, förskolebarn, förskollärare  

 

Tack! 
 

Ett stort tack till alla som har medverkat i vår studie. Vi vill ge en stor eloge och ett stort 

tack till förskollärarna som deltog i studiens intervju trots ert fullspäckande schema, ni 

är fantastiska! Vi vill tacka våra handledare Katrin Bladh och Rose-Marie Svensson för 

ert bidragande med goda råd och kommentarer. Ett extra stort tack till Susanna 

Strandberg som har lagt sin fritid på att läsa igenom och kommentera studiens innehåll. 

Sedan vill vi tacka våra fantastiska sambos som har stöttat oss när vi har tvivlat på oss 

själva.  
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 Inledning 
Förskolan är en plats där barn tillbringar mycket av sin vakna tid och barndom 

(Faskunger, 2008). I förskolans uppdrag ingår det att främja barns hälsa och 

välbefinnande. Miljön i förskolan ska vara tillgänglig, mångsidig och inbjudande som 

främjar barns lek och det lustfyllda lärandet. I förskolan ska barn få möjlighet att 

utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och värdet i att värna om sin hälsa och sitt 

välmående (Skolverket, 2016). 

  

Faskunger (2008) skriver att fysisk aktivitet påverkar den psykiska och fysiska hälsan 

genom att reducera risken för samhällets vanligaste sjukdomar, som exempelvis hjärt-

kärlsjukdomar. Barn rekommenderas att vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per 

dag där den fysiska aktiviteten bör varieras för att stimulera kondition, muskelstyrka, 

snabbhet, koordination och rörlighet (Faskunger, 2008). De 60 minuterna av fysisk 

aktivitet kan fördelas i olika aktiviteter under dagen och bör bestå av både lägre och 

högre puls (Sveriges riksidrottsförbund, 2009). Förskolebarn är de individer i 

samhället som är mest aktiva dock kommer inte majoriteten av barnen upp i 60 

minuter daglig fysisk aktivitet (O’Dwyer et al., 2013). Grindberg och Langlo Jagtøien 

(1999) menar att barns fysiska aktivitet är viktig för att utveckla barns 

kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga, fysisk aktivitet främjar även glädje 

och barns välbefinnande. Barn får i samband med fysisk aktivitet möjlighet att 

utveckla sin sociala förmåga samt öva på att samarbeta. 

  

Vi upplever att förskolors fysiska miljö skiljer sig åt med exempelvis utrymmet 

inomhus, storlek på gården och tillgång till olika material. Våra erfarenheter är att 

vissa förskolor har tillgång till gymnastiksal varje vecka medan andra förskolor 

bygger egna motorikbanor inomhus på avdelningen. Barn är framtidens 

samhällsmedborgare där förskollärare är barns första förebilder inom 

utbildningsväsendet. Förskollärarens ansvar är därför att använda hela förskolans 

miljö för att främja barns livslånga lärande genom bland annat fysisk aktivitet. Säljö 

(2014a) skriver att samhället för vidare kunskap, information och färdigheter till 

nästkommande generation i olika miljöer och i sociala situationer för att kunskap inte 

ska förloras. Därför är fysisk aktivitet i förskolan ett ämne som vi anser behöver 

lyftas fram och föras vidare för att barnen i förskolan är samhällets nästkommande 

generation. Förskolan vilar på vetenskaplig grund (Skolverket, 2016) och därför har 

förskollärare ett ansvar att utifrån forskning bland annat ta ställning till fysisk 

aktivitet i förskolan. Vi anser att det är intressant att belysa förskollärares 

beskrivningar av sitt arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö. 

1.1 Begreppsdefinition 

Det här kapitlet beskriver studiens definition av relevanta begrepp utifrån studiens 

innehåll och syfte. 

1.1.1 Fysisk aktivitet   

I studien definieras fysisk aktivitet utifrån Osnes, Skaug och Eid Kaarbys (2012) 

beskrivning, att fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som ökar kroppens 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan vara att barnen kommer upp i hög puls med 

hjälp av aktiviteter som bland annat springa och hoppa. Men fysisk aktivitet kan 

också innebära rörelsesånger, balans- och koordinationsövningar som inte syftar till 

hög puls. 
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1.1.2 Förskolans miljö 

I förskolans vardag spenderar barn tid i förskolans inomhus- och utomhusmiljö, och 

det är utifrån dessa två som vi definierar förskolans fysiska miljö. I förskolans miljö 

finns fysiskt material, bland annat klätterställningar, bollar och hopprep vilket också 

är en del av definitionen av förskolans miljö. Grindberg och Langlo Jagtøien (1999) 

menar att förskolans inomhus- och utomhusmiljö ska ses som en helhet. I förskolan 

finns det inga riktlinjer för hur många barn som får vistas i förskolans lokaler 

samtidigt. Förskolors förutsättningar är olika och därför varierar antal barn per 

kvadratmeter (Miljöförvaltningen, 2017). I förskolan är det förskollärare som 

ansvarar för att utforma miljön så att den inspirerar till lek och lärande. Barngruppens 

behov och intressen bör vara utgångspunkten för miljöns utformning (Skolverket, 

2016). 
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 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns 

fysiska aktivitet i förskolans miljö. 

2.1 Frågeställningar 

 

− Hur uppfattar förskollärare miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet?  

 

− Hur beskriver förskollärare att de använder förskolans inomhus- och 

utomhusmiljö för att stimulera barns fysiska aktivitet?  

 

− Vad är förskollärares uppfattningar kring sin egen roll i arbetet med barns 

fysiska aktivitet? 
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  Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras litteratur kring barns fysiska aktivitet som kan vara 

relevant inom studiens område då den ger en förståelse och bakgrundsfakta i ämnet.  

 

Barns fysiska aktivitet minskar generellt samtidigt som stillasittande aktiviteter ökar 

(Faskunger, 2008). Enligt Danielsson (2001) påverkar fysisk aktivitet vår kropp på 

flera olika sätt, det ger positiva effekter för vår psykiska hälsa, vårt hjärta och 

blodcirkulation. Fysisk aktivitet stärker även skelettet, muskulaturen och 

immunförsvaret. Grindberg och Langlo Jagtøien (1999) hävdar att barns fysiska 

utveckling påverkas av vilken omgivning barnet befinner sig i. Kost, vila, sömn, att få 

frisk luft utomhus och få möjlighet att röra på sig är några faktorer i omgivningen 

som påverkar barns fysiska utveckling. Vidare påstår författarna att en positiv fysisk 

utveckling frambringar flera positiva fysiska egenskaper hos barnet som uthållighet, 

rörlighet, styrka och snabbhet. Genom att klättra, gunga, hänga, rulla, smyga med 

mera får barn in rörlighetsträning samt styrka naturligt i vardagen. Och det sker i 

olika miljöer just för att barn ska få möjlighet till att använda kroppen varierat. 

Förskolans inomhus- och utomhusmiljön ska komplettera varandra, då 

inomhusmiljön har vissa begränsningar när det gäller fysisk aktivitet som kräver 

högre fart och stort utrymme, därför bör förskolan utnyttja hela miljön (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 1999). För att främja fysisk lek i förskolan behövs leksaker, 

utrustning och att den fysiska miljön behöver vara tillgänglig för barnen. För att öka 

barns fysiska aktivitet behöver förskollärarna lägga vikt vid att utforma miljön så 

barnen får en variation i sin fysik (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). 

 

Ellneby (2011) skriver att barn har långa dagar i förskolan, där barngrupperna är stora 

och barnen behöver anpassa sig efter situationer som är fyllda av lärande, detta är 

något som tar mycket energi från barn. Engström (2018) menar att kroppens 

nervsystem är indelat i två delar och benämns sympatiska och parasympatiska 

nervsystemet. Sympatiska nervsystemet startar när kroppen använder sin kraft och 

parasympatiska nervsystemet är som aktivast i samband med vilan. Det 

parasympatiska nervsystemet tonar ner det sympatiska nervsystemets påverkan och 

medverkar till att kroppen byggs upp. Detta är väsentligt för att människan ska ha 

möjlighet till att komma ner i varv, återhämta sig och somna. Det behövs alltså en 

jämvikt mellan dessa nervsystem för att människan ska må bra (Engström, 2018). 

Strandberg (2015) påstår också om nervsystemen, de sympatiska och parasympatiska, 

och förklarar att det ger en förståelse kring att det är nödvändigt att ha både aktivitet 

och vila eftersom de samarbetar mellan varandra. Vidare skriver Strandberg (2015) 

när det blir en obalans mellan aktivitet och vila där rytmen har förstörts presterar 

människor sämre och kan till och med bli sjuka. Ellneby (2012) uttrycker att motorisk 

aktivitet bidrar till ökad koncentrationsförmåga samt att vilan blir mer effektiv. Den 

effektiva vilan behövs för att bygga upp kroppens celler. Förskolan ska utifrån 

läroplanen bestå av en avvägd dagsrytm (Skolverket, 2016), det kräver en balans 

mellan fysisk aktivitet och återhämtning i förskolan (Strandberg, 2015). 

 

Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2012) skriver att fördelarna 

med fysisk aktivitet kategoriseras inom två kategorier, fysiska och socioemotionella 

fördelar. En fysisk fördel är att fysisk aktivitet förebygger övervikt eftersom 

energiförbrukningen i kroppen ökar i samband med fysisk aktivitet. Vidare hävdar 

författarna att förskollärare uppfattar att barns fysiska aktivitet kan minska barns 

stress och förbättra deras humör, vilket är en del av den socioemotionella kategorin. 
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Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att barn skapar hälsosamma vanor samt 

bidra till ett lugn i klassrummet (Copeland et al., 2012). 

 

Ringsberg (2013) säger att förskollärare är betydelsefulla förebilder hos barn då de 

kan utifrån sitt förhållningssätt och agerande inspirera barn till att främja sin hälsa. 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) skriver att förskollärares egna samhällssyn och 

människosyn är väsentligt för hur förskolläraren ser på undervisning och uppfostran i 

förskolan. Det är förskollärarens samhällssyn och människosyn som kan vara 

avgörande för vad förskolläraren anser är mer eller mindre viktiga aktiviteter i 

förskolan. Förskolläraren tolkar och styr förskolans pedagogiska verksamhet utifrån 

skollagen och läroplanen för förskolan. Tolkningarna av läroplanen kan bli olika på 

grund av att alla förskollärare har olika samhällssyn och människosyn. Förskollärares 

olika didaktiska val samt sätt att uppföra sig och sätt att tala är faktorer som påverkar 

arbetet i förskolan (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Det är förskollärarens uppgift 

att barn får tid och utrymme till att röra på sig utefter sitt eget behov (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 1999). 

  

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) skriver att barn behöver möjligheten till att leka 

och utöva fysisk aktivitet eftersom rörelseerfarenheterna och kroppen är nära 

relaterade till varandra i barnets självuppfattning samt lärande. Vidare menar 

författarna att det är väsentligt att barn ska få möjlighet till att uppfatta sin egen kropp 

och få känna att de kan styra sin kropp med hjälp av rörelser. Kroppssäkerhet skapas 

utifrån att arbeta med rörelse i vardagen och det är viktigt att barnen får positiva 

förutsättningar av fysisk aktivitet (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Under 

motorik- och rörelseövningar tränar barn på att röra på kroppen samtidigt som barn 

tar emot information, funderar på sina kroppsrörelser samt på andra saker i 

omgivningen. Det handlar om att automatisera rörelser, vilket möjliggör att barn kan 

tänka på andra saker samtidigt som de utför en rörelse, exempelvis att cykla och 

samtidigt hålla koll på trafiken. Rörelsen är automatiserad när individen inte behöver 

fundera på hur rörelsen fungerar, utan de kan fokusera på vad som händer i 

omgivningen istället (Grindberg & Langlo Jagtøien, 1999). 

  

En människas kropp är en nyckel till lek, som enligt Grindberg och Langlo Jagtøien 

(1999) är en frivillig aktivitet. I leken kan barn testa sina fysiska färdigheter och få 

möjlighet till att lära känna sin kropp i relation till omgivningen genom sina sinnen. 

Leken är ett redskap för lärande och som stimulerar barn bland annat fysiskt, 

språkligt, socialt samt intellektuellt. Barn får även i leken utforska sociala samspel 

och andra barns reaktioner. Leken motiverar barn och gör att barn känner att 

sammanhanget är meningsfullt, spännande och där barn själva kan påverka reglerna. 

Barn ökar sin kroppsmedvetenhet genom fysiska erfarenheter vilket också bidrar till 

att barn har större möjlighet att vara med i flera olika typer av lekar (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 1999). 

  

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) uttrycker att barn i motoriska svårigheter kan 

uppleva att de hamnar i en så kallad ond cirkel. Barnen har då svårt att vara delaktig i 

lek med andra barn, vilket gör att barnen utesluts ur leken och får en känsla av att inte 

lyckas, som i sin tur bidrar till att barnen får minskad möjlighet att utforska rörelser i 

lek (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Grindberg och Langlo Jagtøien (1999) 

skriver att motoriska förseningar också kan hindra barn att lära sig andra saker som 

exempelvis läsa och skriva. Rörelserna tar upp för mycket av barnets tankar såsom att 

hålla pennan rätt istället för att tänka på innehållet av uppgiften. Uppgiften är då inte 
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anpassad utifrån barnets utvecklingsnivå utan barnet behöver mer motorisk träning 

för att klara av uppgiften senare. Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att vid 

observation av barns motorik ligger fokus oftast på det negativa, vilket bidrar till att 

fokus hamnar på det barnet inte behärskar. Det kan leda till att barnet får känslan av 

att vuxna tjatar och är jobbiga. Författarna menar då att som lärare måste man se 

utifrån varje individuellt barn och utgå från vart barnet befinner sig just nu för att 

motivera till att vilja röra på sig. Om barn får möjlighet till att tillägna sig goda 

motoriska erfarenheter, genom kroppslig lek, kan barn få en känsla av glädje och en 

lust till att utforska vad kroppen är kapabel till och får möjligheten till att öka sin 

självtilltro, känna att jag klarar av detta (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012).   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

10 

 Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som gjorts kring barns fysiska 

aktivitet i förskolan. Den tidigare forskning som presenteras är genomförd i olika 

länder runt om i världen. Det har varit svårt att hitta relevant forskning inom barns 

fysiska aktivitet i relation till den svenska förskolans miljö. Den tidigare forskningen 

som presenteras är genomförd i olika länders förskolor, då det verkar vara mer 

studerat än i Sverige. Den svenska forskningen vi hittade är dock genomförd i svensk 

grundskola som vi anser kan vara relevant i relation till studien då det kan vara av 

betydelse av vad som sker i förskolan är i förberedande syfte till skolan. Det här 

kapitlet kommer att kopplas sammans i analys- och diskussionskapitlet där den 

tidigare forskningen sätts i relation till studiens resultat. 

 

Barn i förskoleåldern är den del av befolkningen som är mest aktiva men samtidigt 

uppfyller många barn inte rekommendationerna på 60 minuter daglig fysisk aktivitet 

(O’Dwyer et al., 2013). O’Dwyer et al. (2013) studerar effekten av en aktiv 

lekbaserad undervisning på förskolebarns stillasittande tid och fysisk aktivitet under 

sex veckors tid. En aktiv lekbaserad undervisning minskar inte barns stillasittande tid 

och ökar inte heller deras tid med fysisk aktivitet, detta mäts med hjälp av en form av 

aktivitetsmätare som är placerad på barnens kropp. Resultatet visar att barns fysiska 

aktivitet påverkas av hur mycket tid barn spenderar på förskolan, då barn som 

spenderar mindre tid på förskolan är mer fysiskt aktiva än barn som spenderar mer tid 

på förskolan. Resultatet visar också att yngre barn är mer aktiva än äldre barn, detta 

kan beror på att äldre barn spenderar mer tid i klassrums liknande miljöer. Förskolan 

verkar därför inte vara en gynnsam miljö för barns fysiska aktivitet (O’Dwyer et al., 

2013).  

  

Barns fysiska aktivitet påverkas starkt av vilken förskola barnet tillbringar sin tid på 

(Pate, McIver, Dowda, Brown & Addy, 2008). Pate et al. (2008) undersöker vilka 

faktorer som påverkar barns fysiska aktivitet genom att observera över 500 barn i 

USA. Resultatet visar att små barn i förskolan är under stora delar av dagen 

stillasittande, samtidigt som många föräldrar och förskollärare tror att barnen är mer 

aktiva under en dag i förskolan än vad forskning visar. Vidare skriver Pate et al. 

(2008) att barn spenderar i genomsnitt 30 timmar i veckan i förskolan där 25 timmar 

går till stillasittande aktiviteter där utomhusvistelsen anses vara den viktigaste faktorn 

för att öka barns fysiska aktivitet. S. Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) 

undersöker sambandet mellan förskolans miljö och barns fysiska aktivitet genom 

intervju samt observation som metod i Nederländerna. Barns fysiska aktivitet 

inomhus i förskolorna är beroende av miljöns utformning och vad för material som 

erbjuds. Ett stort lekutrymme och när barn får möjlighet att leka med bland annat 

hopp-utrustning, tryck/dra-leksaker samt rutschkanor inomhus ökar barns fysiska 

aktivitet. Barns fysiska aktivitet inomhus begränsas av förutbestämda regler som 

skapar mindre fysisk aktivitet (S. Gubbels, Van Kann & Jansen, 2012). 

 

Ericsson (2003) undersökte om det finns ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och 

barns skolprestationer, koncentrationsförmåga samt grovmotorik. Studien 

genomfördes i Sverige under 9 år med elever från skolår ett till nio. I studien fick två 

grupper av barn utökade idrottslektioner och motorisk undervisning samtidigt som en 

tredje urvalsgrupp fortsatte med skolans idrottslektioner två dagar i veckan. 

Resultatet visar att barns grovmotorik och skolresultat förbättras genom ökad fysisk 

aktivitet och motorikundervisning i skolan. Ericsson (2003) skriver att skolans 
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vanliga idrott inte räcker till för barn som befinner sig i motoriska svårigheter och att 

det inte försvinner med tiden, barns motoriska utveckling kräver därför en utökad 

träning. Dock påstår Ericsson (2003) att det kan finnas flera faktorer som påverkar 

studiens resultat. Barn och föräldrar blev motiverade till att röra på sig både i skolan 

och hemifrån. Själva projektet och lärarnas engagemang och uppmuntran kan påverka 

barnen till mer fysisk aktivitet (Ericsson, 2003). 

 

Brown, Smith Googe, McIver och Rathel (2009) syfte är att utveckla, genomföra och 

validera undervisningsmetoder för att förbättra barns fysiska aktiviteter på förskolans 

utomhusgård. Brown et al. (2008) jämför observationer på förskollärares vanliga 

rutiner kring barns fysiska aktivitet utomhus mot när förskollärare genomför planerad 

fysisk aktivitet utomhus. Förskollärares beteende har en inverkan på barns fysiska 

aktivitet och rörelsevanor under utomhusvistelsen. När förskollärare undervisar i 

fysisk aktivitet ökar barns aktivitetsnivå, det finns alltså ett samband mellan 

förskollärares engagemang och undervisning som påverkar barns fysiska aktivitet 

(Brown et al.,  2009).  

 

Cardon, Van Cauwenberghe, Labarque, Haerens och De Bourdeaudhuij (2008) studie 

syftar till att undersöka hur förskolans miljö påverkar barns fysiska aktivitetsnivåer. 

Resultatet visar att när förskolebarn går ut på förskolegården ökar deras fysiska 

aktivitet då barnen tar fler steg per minut. Efter en stund ute minskar barns fysiska 

aktivitet då de tar färre steg per minut, vilket kan bero på att barnen blir utmattade 

eller uttråkade. Detta undersöks med hjälp av stegräknare som varje barn har på sig 

under sin tid utomhus. Cardon et al. (2008) påstår att när förskollärare vid 

utomhusvistelse är passiva exempelvis när de står eller sitter ner, blir barn samtidigt 

mer fysiskt inaktiva.  

 

Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2012) undersöker 

förskollärares uppfattningar kring fördelar och hinder för barns fysiska aktivitet i 

förskolan. Studien genomförs i USA med 9 fokusgrupper och 13 intervjuer. Barn 

inom samma förskola kan ha väldigt olika motoriska erfarenheter även om de 

spenderar tid i samma miljö. Studien visar att förskoleåldern är viktig för barns 

utveckling av motoriska färdigheter. Förskolan kan vara avgörande när det gäller 

fysisk aktivitet, särskilt för barn som går långa dagar i förskolan, då det inte är säkert 

att dessa barn är fysiskt aktiva eller vistas utomhus efter tiden på förskolan (Copeland 

et al., 2012). 

  

Förskollärarnas egna åsikter är ett hinder i samband med fysisk aktivitet, bland annat 

att förskollärare väljer att vara inomhus vid dåligt väder. Copeland et al. (2012) 

menar även att förskollärarnas egna hälsosituation är också möjliga hinder som 

påverkar barns fysiska aktivitet i förskolan. Förskollärarna väljer då att inte delta i lek 

samt uppmuntra barnen till att vara fysiskt aktiva. Författarna påstår även att 

förskollärare upplever att barn blir smutsiga och skadade i samband med fysisk 

aktivitet och att det är ett hinder för att utföra fysisk aktivitet. Förskollärare har 

makten att kontrollera vilka delar av utomhusmiljön som är tillgänglig för barnen. Är 

det någon del av förskolans utomhusgård som anses vara opassande för barn, för 

exempelvis säkerhetsskäl så stängs den delen av. Dock menar Copeland et al. (2012) 

att ökad tid utomhus ökar nödvändigtvis inte barns fysiska aktivitet. Genom att 

synliggöra förskollärares attityder och deras beteende kring barns fysiska aktivitet, 

kan det bidra till att få en ökad förståelse för förskollärares didaktiska val (Copeland 

et al., 2012). 
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4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen tar upp att barn inte uppfyller rekomendationerna på 60 

minuter daglig fysisk aktivietet (O’dwyer et al., 2013) och att miljön är en bidragande 

faktor som påverkar om barn kan utföra fysisk aktivitet (S. Gubbels, Van Kann och 

Jansen, 2012). Pate et al (2008) menar att barn i förskolan är stillasittande flera 

timmar under dagen och att den viktigaste faktorn för att öka barns fysiska aktivitet är 

att spendera tid i utomhusmiljön.  

 

Till skillnad från att miljön kan påverka barns fysiska aktivitet påstår Brown et al., 

(2009) att förskollärares beteende har en inverkan på barns fysiska aktivitet och 

rörelsevanor. Vidare visar forskning att när förskollärare undervisar i fysisk aktivitet 

ökar barns aktivitetsnivå, vilket innebär att det finns ett sammanhang mellan 

förskollärares undervisning och engagemang som påverkar barns fysiska aktivitet 

(Brown et al., 2009). Likt Brown et al. (2009) anser även Copeland et al. (2012) att 

ett hinder för barns fysiska aktivitet är förskollärarnas attityder och åsikter kring 

ämnet. Vidare ses förskolan som väsentlig kring barns fysiska aktivitet eftersom det 

är i förskolan barn spenderar mestadels av sin dagliga tid. Förskollärares val att 

bortse utevistelse drabbar därför barnen eftersom det inte går att säkerhetsställa att 

barn är fysiskt aktiva efter förskolan.  

 

Tidigare forskning har visat att det är miljön och förskollärarens attityder som 

påverkar barns fysiska aktivitet. Det kan tänkas att det förskollärarna uppmuntrar till 

kommer påverka barns intressen till att röra på sig. Enligt Ericsson (2003) påverkar 

fysisk aktivitet barns koncentrationsförmåga, motorik och skolresultat. Därför är 

Ericssons (2003) forskning väsentlig att lyfta då barn får med sig fysiska erfarenheter 

och motoriska färdigheter från förskolan.  
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 Teoretiskt ramverk 

Det här kapitlet redogör för studiens valda teoretiska ramverk som är både det 

sociokulturella perspektivet och den sociala inlärningsteorin. 

  

Det sociokulturella perspektivet har vi valt att beskriva utifrån Säljö (2014a; 2014b), 

Hwang och Nilsson (2011) och Williams (2006) tolkningar. Fysisk aktivitet sker i 

samspel mellan barn, vuxna och den miljö som barnen befinner sig i. Det gör att den 

sociokulturella teorin kan hjälpa oss att förstå, beskriva och analysera förskollärarnas 

uppfattningar kring barns fysiska aktivitet i det kommande resultatet. Vi använder två 

väsentliga begrepp inom den sociokulturella teorin, mediering samt den proximala 

utvecklingszonen. Medieringen kommer att användas i studiens analys och kopplas 

till förskolans inomhus- och utomhusmiljö, hur miljön används för barns fysiska 

aktivitet samt hur förskollärarna konstruerar miljön för barnen. Den proximala 

utvecklingszonen är till för att kunna analysera hur förskollärarna i resultatet 

beskriver sitt arbete i samband med att stimulera barns utveckling i den fysiska 

aktiviteten. 

  

Den sociala inlärningsteorin har vi valt att beskriva utifrån Hwang och Nilssons 

(2011) tolkning. Barn lär sig olika beteenden genom att spendera sin tid i en social 

kontext, vilket innebär att i förskolan är barns förebilder både vuxna och andra barn. 

Den sociala inlärningsteorin används därför i studien som ett redskap för att analysera 

förskollärarens roll som förebild i arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolan.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2014b) menar att det sociokulturella perspektivet har sina rötter från 

Vygotskijs tankar kring språk, lärande samt utveckling. Grundtanken i den 

sociokulturella teorin är vikten av de kulturella och sociala samspelen för människors 

emotionella, kognitiva och övriga utveckling (Williams, 2011). Människors lärande 

sker i samspel med andra. Kunskap är inte något som överförs mellan individer utan 

kunskap uppstår genom att delta tillsammans med andra i varierande aktiviteter. 

Lärande och utveckling bygger på att barn deltar i kommunikation och interaktion 

med andra individer (Säljö, 2014b). Kunskap skapas och bevaras i samspelen 

samtidigt som människor lär sig att tala, lär sig strategier för tänkande och agerande. 

Samspel och kommunikation är således förbindelsen till lärandet (Williams, 2006). I 

samspelen lär sig barnen individuellt samtidigt som det kollegiala lärandet utvecklas, 

det människor lär sig är beroende av vad omgivningen tillåter och uppmuntrar till 

(Säljö, 2014b). Utifrån det sociokulturella perspektivet är barns utveckling resultatet 

av de kulturella och sociala samspel i de kontexter barn befinner sig i med andra barn 

och vuxna. Sammanhangen och de sociala samspelen sker mellan barn och barn, barn 

och vuxen samt barn och miljö (Säljö, 2014b). 

5.1.1 Mediering 

Mediering betyder förmedla och är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet och innebär att individer begriper och handlar i sin omvärld med hjälp av 

verktyg eller redskap (Säljö, 2014b). Människan står inte i direkt förbindelse med 

omvärlden. Redskapen är en del av sammanhangen och de sociala praktiker som 

människor befinner sig i, då människan hanterar omvärlden med hjälp av olika 

intellektuella och fysiska redskap. Fysiska och språkliga redskap förmedlar 

verkligheten för individer i sociala praktiker. Människan hanterar världen med stöd 
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av redskap i form av artefakter som är en del av vår vardag. Fysiska och språkliga 

redskap finns överallt i vår omvärld och möjliggör för människor att exempelvis resa 

med tåg, kommunicera, sprida och ta emot information (Säljö, 2014a). Medieringen 

är en del av människans sätt att tänka och agera som påverkas av de fysiska-, 

kulturella- och intellektuella redskap som varje människa har tillgång till. Säljö 

(2014a) skriver att människor blir hjälplösa utan artefakter, som är en form av 

redskap, och att det behövs för att lära sig om omvärlden. Vidare menar författaren att 

det är svårt att studera lärandet utan artefakter då lärande och artefakter hänger 

samman, eftersom lärande sker när människor agerar i sociala kontexter tillsammans 

med artefakter. 

5.1.2 Proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen handlar om avståndet mellan det barnet hanterar 

självständigt och vad barnet kan utföra tillsammans med en annan människa som har 

utökad erfarenhet, vilket kan vara en vuxen eller ett annat barn. Hwang och Nilsson 

(2011) skriver om att utveckling och utbildning utifrån det sociokulturella 

perspektivet har ett samband där det är viktigt hur vuxna förhåller sig till barns 

utveckling och lärande. Säljö (2014b) påstår att läraren har möjlighet att utmana barn 

i deras proximala utvecklingszon. Dock bör inte utmaningar förenklas utan läraren 

ska finnas som stöd utifrån där barnet befinner sig i sin utveckling. Det är barnet som 

ska förstå utmaningen för att ha möjlighet att lära sig och ta sig vidare i sitt lärande, 

det är barnets lärande som är i centrum (Säljö, 2014b). Lärare måste anpassa 

undervisningen till barns individuella utvecklingszon för att kunna möta och utmana 

barnet samt successivt låta barnet klara sig på egen hand (Hwang & Nilsson, 2011). 

Det lärande som sker i skolan behöver ske i ett sammanhang som för barnen kan vara 

användbart i andra tillfällen utanför skoltid (Säljö, 2014b). 

5.2 Social inlärningsteori 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att den sociala inlärningsteorin handlar om hur 

människor lär sig olika beteenden. Att lära sig olika beteenden sker både direkt och 

indirekt, vilket innebär att beteende lärs genom förstärkning och observation. Det 

kallas för observationsinlärning när barn observerar hur vuxna beter sig. Författarna 

förklarar modellinlärningen som en form av observationsinlärning där barn lär sig 

olika värderingar och uppförande genom interaktion med andra i sociala 

sammanhang. Olika beteenden lär sig ofta människor genom att observera sina 

förebilder, vilket beskrivs som en modellinlärning. Hwang och Nilsson (2011) menar 

att om lärare pratar lugnt så tar barnen efter det beteendet, vilket samtidigt betyder att 

om läraren visar sig arg blir det också stökigt bland barnen. ”Barn gör inte som du 

säger utan som du gör”, vilket innebär att barn tar efter både positiva och negativa 

beteenden (Hwang & Nilsson, 2011, s44). 

5.2.1 Self-efficacy 

Self-efficacy betyder självtilltro och är ett centralt begrepp i den sociala 

inlärningsteorin enligt Hwang och Nilsson (2011). Begreppet innebär att individer 

ska ha tilltro till sin egen förmåga i olika situationer, att våga tro på sig själv och 

känna att man klarar av de utmaningar som vi möts av. Människor som har en bra 

självtilltro undviker inte utmaningar och har samtidigt enklare att ta sig an 

utmaningar som anses vara svåra. Författarna skriver att under de år barnen går i 

skolan är självtilltron väsentlig för hur barnen tar sig an uppgifter, och hur barnen 

reagerar efter motgångar. En god självtilltro handlar om förmågan att tänka efter om 
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vad det var som gick fel för att vidare ta sig an utmaningen igen. Lärarna är viktiga i 

barnens process då de stödjer samt stimulerar barnen till att öka sitt självförtroende 

(Hwang & Nilsson, 2011). 
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 Metod 

I kapitlet nedan redogörs det praktiska tillvägargångssättet som används i studiens val 

av metod, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, bearbetning av data, etiska 

aspekter och metoddiskussion.  

6.1 Val av metod 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer med tre olika förskollärare, då 

Denscombe (2018) menar att med hjälp av en kvalitativ ansats kan forskare komma 

närmare människors perspektiv. Att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete 

med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö kan det bidra till en ökad förståelse och 

ny kunskap om såväl syftet som forskningsfrågorna i föreliggande studie.  

6.2 Datainsamling 

I studien har datainsamlingen skett med hjälp av personliga semistrukturerade 

intervjuer. I semistrukturerade intervjuer har forskaren ett ämne och frågor som ska 

besvaras, dock är forskaren flexibel i frågornas ordningsföljd (Denscombe, 2018). 

Denscombe (2018) beskriver att personliga intervjuer innebär att forskaren och 

respondenten träffas, vilket gör det enklare för forskaren att utforska respondentens 

idéer kring det valda ämnet. Den här metoden valdes då det blev enklare att ställa 

följdfrågor vid oklarheter samt att förskollärarna kunde få möjlighet till att förtydliga 

sina svar. Intervjuerna spelades in, vilket var en fördel för oss när vi skulle analysera 

svaren, då inspelningarna gjorde det möjligt att lyssna på intervjuerna flera gånger. 

En nackdel med den här metoden kan vara att respondenten säger en sak i intervjun 

men gör en annan sak i verksamheten. Det innebär att sanningen är svår att återspegla 

(Denscombe, 2018). 

6.3 Urval 

Det är tre förskollärare som omfattar arbetets urval. Förskollärarna valdes ut på grund 

av att en av oss har kännedom om att de arbetar med fysisk aktivitet i förskolan och 

att de är utbildade förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet. De arbetar på tre 

olika förskolor under samma huvudman med barn i åldrarna två till fem år i en 

mindre ort i Sverige. I studien består urvalet endast av förskollärare och inte andra 

yrkeskårer inom förskolans verksamhet då studien syftar till förskollärares arbete med 

barns fysiska aktivitet. Arbetet utgår från ett subjektivt urval (Denscombe, 2018), 

vilket innebär att urvalet är handplockat utifrån att respondenterna har kunskap och 

erfarenhet kring barns fysiska aktivitet i förskolan dock arbetar förskollärarna inte på 

profilerade förskolor med inriktning på fysisk aktivitet.  

 

Arbetsplats Namn Yrkeserfarenhet Aktuell barngrupp 

Förskola 1 Förskollärare A 10 års erfarenhet Barn 3-5 år 

Förskola 2 Förskollärare B 5 års erfarenhet Barn 2-4 år 

Förskola 3 Förskollärare C 29 års erfarenhet Barn 3-5 år 
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Tabellen som presenteras ovan redogör för information om förskollärarnas 

yrkeserfarenheter och med vilka åldrar de arbetar med samt fiktiva namn på både 

förskola och förskollärare. Vi har då möjlighet att urskilja hur förskollärare med olika 

yrkeserfarenheter uppfattar fysisk aktivitet i arbetet med barn i liknande åldrar.  

6.4 Genomförande 

Intervjufrågorna har tagit sin utgångspunkt utifrån syfte, frågeställningar och studiens 

valda teori. Intervjufrågorna skrevs öppna för att få ett mer utvecklat svar av 

förskollärarna (se Bilaga A). Intervjufrågorna godkändes av handledarna innan 

intervjuerna genomfördes. Information om studien och en förfrågan om att delta 

mailades till Förskollärare A. Till förskollärare B och C utfördes telefonsamtal för att 

ge information om föreliggande studie och en förfrågan om de ville delta i studien. 

Ett formellt missiv mailades till samtliga förskollärare (se Bilaga B). En av 

förskollärarna ville ha intervjufrågorna i förberedande syfte och därför mailade vi 

frågorna till samtliga förskollärare för att det skulle bli lika villkor för alla innan 

intervjun. En fördel med att maila intervjufrågorna innan intervjun kan vara att vi får 

djupare svar beskrivna för oss, eftersom förskollärarna har möjlighet till att fundera 

och på så sätt utveckla sina svar hur de arbetar med barns fysiska aktivitet i 

förskolans miljö. Nackdelen kan vara att vi blottade det vi vill ha fram så att 

förskollärarna anpassar sitt svar, troligtvis skulle svaren vara mer spontana om de inte 

hade sett frågorna i förväg. 

  

När intervjuerna genomfördes på Förskola 1-3 gick intervjuaren och förskollärare A-

C in i deras personalrum med stängda dörrar för att inte bli störda under intervjun. 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning med mobiltelefoner för att 

säkerhetsställa vad som sägs under intervjun, samtliga förskollärare hade godkänt att 

intervjuerna spelades in. Under intervjuerna deltog en förskollärare och en intervjuare 

åt gången, därför blev det att en av oss utförde en intervju och den andra utförde två 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes med den intervjuaren som inte har haft någon 

kontakt med förskollärarna sedan tidigare. Deras arbetssätt och verksamhet var därför 

okänt för intervjuaren. Vi tog med oss penna och skrivblock för att fånga upp begrepp 

som förskollärarna säger, det gjordes för att göra det enklare för oss att ställa 

följdfrågor beroende på förskollärarnas svar. Intervjun började med 

uppvärmningsfrågor där förskollärarna fick svara på frågor kring hur lång deras 

erfarenhet är i yrket samt när och var de studerade till förskollärare. Frågornas 

ordningsföljd är inte väsentligt i en semistrukturerad intervju (Denscombe, 2018), 

därför ställdes frågorna i olika ordning till förskollärarna då frågorna som vi ställde 

utgick från förskollärarnas svar under intervjun. Samtliga intervjuer tog mellan 15-40 

minuter. 

6.5 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna med de tre förskollärarna transkriberades materialet av oss båda. 

Intervjuerna delades upp så att vi transkriberade lika mycket var. Dock lyssnade vi på 

alla tre intervjuer var för sig för att ta del av alla intervjuer och för att kontrollera 

transkriberingen av datan om någon av oss missade något som den andra 

uppmärksammade. För att säkerställa att vi har uppfattat förskollärarna på rätt sätt 

gjordes respondentvalidering, vilket innebär att vi återvände till förskollärarna med 

skriftlig data (Denscombe, 2018). Efter transkriberingen kategoriserades och 

analyserades den kvalitativa datan utefter förskollärarnas svar kopplade till studiens 

syfte forskningsfrågorna, den sociokulturella teorin och social inlärningsteori. 
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Kategoriseringen hjälpte oss att synliggöra förskollärarnas uppfattningar av deras 

arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö, som har utgjort underlag för 

resultat och analys.  

6.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna är väsentliga att ta hänsyn till innan och efter en 

intervju. Det finns fyra huvudkrav som studien tar hänsyn till och beskrivs från 

Vetenskapsrådet (2002), de fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

  

Informationskravet handlar om att förskollärarna i studien har blivit informerade om 

studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke, ett godkännande till att 

delta i studien. Förskollärarna i studien har gett sitt samtycke till att delta i en intervju 

samtidigt som en ljudinspelning sker under intervjun. Konfidentialitetskravet innebär 

att det tas hänsyn till sekretessen om tystnadsplikt där deltagarnas identitet inte får 

avslöjas. Deltagarnas namn samt förskola kommer inte att exponeras utan ändras till 

fiktiva namn så att deltagarnas identitet inte avslöjas. Nyttjandekravet handlar om att 

inte lämna ut det insamlade materialet till obehöriga. Det insamlade materialet ska 

bara användas till studiens syfte, därför har studien förvarat ljudinspelningen och 

transkriberingen på ett säkert sätt så att materialet inte sprids vidare. Materialet till 

studien kommer raderas efter att studien är färdig. 

6.7 Trovärdighet, Tillförlitlighet & Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier är svåra att upprepa då de är beroende av den sociala kontexten 

som studien genomförs i (Denscombe, 2018). Studiens trovärdighet handlar om att 

studien har undersökt det som var studiens avsikt att undersöka. Trovärdigheten i 

studien kan tolkas öka då studien bygger på semistrukturerade intervjuer, där 

forskaren kan ställa följdfrågor för att minimera missförstånd och respondenterna kan 

förklara sina intervjusvar på ett djupare plan (Denscombe, 2018). Studiens 

trovärdighet kan tolkningvis också påverkas av att det genomfördes 

respondentvalidering för att bekräfta att förskollärarna känner igen sig i våra 

beskrivningar av deras åsikter. Fördelen kan vara att respondenterna uttrycker fler 

relevanta åsikter för studien. Dock kan en nackdel med respondentvalidering vara att 

respondenterna inte känner igen sig i beskrivningarna (Allwood & Ericsson, 2017). 

Vi påstår att fördelarna med respondentvalidering överväger nackdelarna och därför 

genomfördes respondentvalidering i studien.  

 

Denscombe (2018) skriver att tillförlitlighet handlar om att resultatet hade blivit 

liknande om den hade utförts med samma forskningsinstrument vid en annan 

tidpunkt. Studien har beskrivit genomförandet noggrant samt bifogat intervjuguiden 

för att läsaren ska få en tydlig bild av studiens process, beslut och utförande. 

Kihlström (2007) hävdar att tillförlitlighet också innebär att resultatet går att lita på. 

Ett sätt att förbättra tillförlitligheten enligt Kihlström (2007) är att spela in 

intervjuerna för att inte missa detaljer i samtalen. Vi har spelat in alla intervjuerna för 

att kunna ta del av materialet flera gånger efteråt samt för att få en djupare analys 

utan att något missas. 

  

Thornberg och Fejes (2009) skriver att generalisering handlar om i vilken omfattning 

studiens resultat kan användas i andra situationer med andra människor som inte har 
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deltagit i studien. Studiens resultat kan inte generaliseras på grund av att urvalet 

endast består av tre förskollärare. Ett litet urval gör att resultatet inte är överförbart i 

andra situationer då det inte redogör för alla förskollärares arbete med fysisk aktivitet 

i förskolans miljö. 
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 Resultat och analys 

I resultatkapitlet presenteras resultatet av intervjuerna utifrån tre kategorier som 

kopplas samman med studiens frågeställningar. Resultatet analyseras i underrubriker 

sedan utifrån studiens valda teoretiska perspektiv, bakgrundskapitel och tidigare 

forskning. 

7.1 Hur uppfattar förskollärare miljöns betydelse för barns fysiska 
aktivitet  

Denna kategori presenterar hur förskollärarna beskrev betydelsen av förskolans miljö 

i arbetet med barns fysiska aktivitet. 

7.1.1 Förskolans inomhusmiljö 

Samtliga förskollärare beskrev inomhusmiljöns utformning  och att det är 

utformningen av lokalen, placeringen och tillgängligheten av materialet som påverkar 

om barnen kan vara fysiskt aktiva inomhus eller inte. Fysisk aktivitet inomhus kräver 

ett stort utrymme och är mer lämpligt i vissa rum på förskolan: 

  
Vi har ett kudd-rum, dans-rum där de vet att de har 

mer utrymme till att röra på sig (Förskollärare B). 

  
[...] i vissa rum är det mer tillåtet till fysisk aktivitet 

(Förskollärare C). 

  

Förskollärarna berättade att fysisk aktivitet sker i lekrum som har utformats för att 

tillåta mer tempo och där det också är mer utrymme till att röra på sig. Vidare 

redogjorde två av tre förskollärare att materialet i ett specifikt rum påverkar barns 

fysiska aktivitet. Den ena förskolläraren menade att det finns bland annat 

byggmaterial som barnen kan klättra och balansera på samt madrasser som barnen 

kan göra kullerbyttor och rulla på. Den andra förskolläraren påstod att de har kvar en 

ribbstol på väggen som barnen kan klättra uppför och hoppa ned i en tjockmatta på 

avdelningen. 

  

En av förskollärarna ansåg att ljudet och storleken på förskolans lokaler är ett hinder i 

arbetet med den fysiska aktiviteten inomhus. Förskolläraren påpekade att barn kan bli 

högljudda under den fysiska aktiviteten, speciellt om det är många barn inomhus 

samtidigt. 

7.1.2  Förskolans utomhusmiljö 

Samtliga förskollärare beskrev att det barnen har tillgång till utomhus påverkar deras 

fysiska aktivitet. En förskollärare hävdade att barn får mer utlopp för fysisk aktivitet 

utomhus: 

  
Hela tiden.. hela dagen.. mestadels den riktiga fysiska 

aktiviteten är utomhus [...] Det finns utrymme att 

springa och röra på sig i en helt annan utsträckning 

än det finns inomhus [...] Utomhus finns även en 

varierande terräng där barnen kan utmana sig själva 

och utövar därav även en fysisk aktivitet som de inte 

kan göra inomhus. Utomhusmiljön är mer utmanande 
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och inbjudande till en mer aktiv aktivitet 

(Förskollärare B). 

  

Terrängen utomhus är en utmaning för barnen då den är mer varierande jämfört med 

inomhusmiljön, mycket av den fysiska aktiviteten sker därför utomhus ansåg 

förskolläraren. Samtliga förskollärare redogjorde vad för material deras förskolegård 

erbjuder, exempelvis cyklar och cykelvägar på gården, klätterställningar, klätterträd, 

en hög kulle där barnen kan springa upp för och rulla ner samt att det finns stora ytor 

som barnen kan jaga varandra på. 

  

Samtliga förskollärare menade att årstiderna påverkar barns fysiska aktivitet utomhus. 

Det är svårare för barn att röra på sig med exempelvis alla vinterkläder till skillnad 

från när det är sommar. Alla förskollärare ansåg att de spenderar tid utomhus oavsett 

väder, dock varierar tiden beroende på vädret, är det exempelvis varmt på våren och 

sommaren så spenderar de mer tid utomhus. En av förskollärarna berättade att olika 

material används vid olika årstider, exempelvis åker barnen pulka på vintern och när 

det ösregnar leker barnen med vatten. En förskollärare beskrev hur vintern kan 

påverka barns fysiska aktivitet: 

  
[...] det påverkar hur lång tid påklädning tar och hur 

mycket tid man för över till, man får ju välja vad man 

hinner att göra, men samtidigt kan det ju gynna också 

även om det inte blir så mycket tid över, kan det vara 

jobbigare för barnen att ha så mycket kläder på sig, 

och då blir det ju en annan sorts fysisk aktivitet som 

de tränar just för  rörlighetsträning (Förskollärare B). 

  

Förskolläraren påstod att påklädningen tar längre tid på vintern än på sommaren och 

därför blir det inte lika mycket tid kvar att spendera utomhus innan de är dags att gå 

in igen. En annan förskollärare berättade att många barn fryser utomhus på vintern 

vilket medför att förskollärare behöver locka barn till fysisk aktivitet vid kyligare 

väder. 

7.1.3 Analys av hur förskollärare uppfattar miljöns betydelse för barns fysiska 
aktivitet 

Utifrån det sociokulturella perspektivet samspelar barn med miljön där miljön 

stimulerar barns utveckling (Säljö, 2014b). Resultatet visar att förskollärarna är 

medvetna om att miljön påverkar och stimulerar barns fysiska utveckling. 

Förskollärarna beskriver vad som finns tillgängligt för barnen att leka med och att 

förskollärarna konstruerar inomhusmiljön så att det finns möjlighet till fysisk 

aktivitet. Förskollärarna i resultatet menade att miljön påverkar barns fysiska aktivitet 

och att den kan inspirera barn till att vilja röra på sig i både lugnt- och högt tempo. 

Resultatet kan tolkas utifrån begreppet mediering, som är ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet, som handlar om att människor använder sig av redskap 

som ett stöd i olika sammanhang för att förstå sin omvärld (Säljö, 2014b). Resultatet 

visar att förskollärarna stimulerar barn i syfte med att utöva fysisk aktivitet och att de 

tar hjälp av olika redskap i miljön, bland annat cyklar och klossar. Säljö (2014a) 

menar att det sker ett lärande när individer använder sig av redskap, i form av 

artefakter, i en samspelande kontext, vilket kan kopplas ihop med att förskolans miljö 

erbjuder olika redskap. Redskapen i förskolans miljö varierar både inomhus och 

utomhus visar resultatet, redskapen utomhus är beroende av årstiderna då 
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förskollärarna bland annat påpekar att på vinter kan barnen åka pulka vilket inte är 

möjligt under sommartid, då är andra redskap tillgängliga för barnen. 

 

Utomhusmiljön är enligt resultatet en utmaning för barnen då det är mer varierad 

terräng att förhålla sig till jämfört med inomhusmiljön. Förskollärarna menar att 

utformningen och materialet utomhus påverkar barnen då gården erbjuder ett större 

utrymme till att röra på sig. En av förskollärarna i resultatet menar att utomhusmiljön 

stimulerar barns fysiska aktivitet mer än inomhusmiljön, vilket också Pate et al. 

(2008); S. Gubbels, Van Kaan & Jansen (2012) menar att utomhusvistelsen är den 

viktigaste faktorn för att öka barns fysiska aktivitet. 

 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att miljöns utformning är viktigt för att 

främja och variera barns fysiska aktivitet. Det tolkas utifrån resultatet att 

förskollärarna använder sig både av inomhus- och utomhusmiljön som ett 

komplement till att barn får variera sin fysiska aktivitet i olika miljöer på förskolan. 

Vilket Grindberg & Langlo Jagtøien (1999) även menar, att barn behöver variera 

kroppen i olika miljöer och att inomhus- och utomhusmiljön därför ska komplettera 

varandra. S. Gubbels, Van Kann & Jansen (2012) skriver att inomhusmiljöns 

utformning i förskolan är en faktor som påverkar barns fysiska aktivitet, det handlar 

om vad miljön erbjuder och förskolans villkor. Ett stort lekutrymme och möjlighet till 

lek med fysiskt material krävs för att öka barns fysiska aktivitet (S. Gubbels, Van 

Kann & Jansen, 2012). Föreliggande resultat visar också att inomhusmiljön kan 

påverka om barnen kan vara fysiskt aktiva eller inte, och att det beror på om lokalerna 

har ett litet utrymme eller ett stort utrymme till att röra på sig. Förskollärarna 

uttrycker att de har olika fysiska material inomhus för att ge barn möjligheten till att 

få utlopp för sin fysiska aktivitet. Resultatet visar att ett hinder i arbetet med fysisk 

aktivitet är ljudnivån inomhus, det är något som studiens tidigare forskning inte 

lyfter. Studiens tidigare forskning lyfter istället att ett hinder med barns fysiska 

aktivitet i förskolan är att barn blir smutsiga och skadade när barnen utövar fysisk 

aktivitet utomhus (Copeland et al., 2012), vilket resultatet i föreliggande studie inte 

uttrycker. Resultatet visar istället att förskollärarna går ut tillsammans med barnen 

och ser inte väderomväxling eller påklädning som ett hinder för barns fysiska 

aktivitet utomhus. 

7.2 Hur beskriver förskollärare att de använder förskolans inomhus- 
och utomhusmiljö för att stimulera barns fysiska aktiviet 

Här presenteras förskollärarnas arbetssätt med barns fysiska aktivitet i förskolans 

miljö, vilket beskrivs genom rörelse, lek och i relation till avvägd dsgsrytm. 

7.2.1 Arbetssätt med barns fysiska aktivitet 

En av förskollärarna beskrev att arbetet med fysisk aktivitet innefattar planering, där 

det är viktigt som förskollärare att veta syftet med aktiviteterna och utgå från barns 

intressen: 

  
Min roll är ju viktig, det handlar om tänkandet och 

hur man planerar och tänker på både barngrupp och 

de olika barnens behov. [...] syftet är jätteviktigt och 

barnens behov och intressen (Förskollärare B).   
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Förskolläraren berättade att det finns ett pedagogiskt syfte till samtliga arbetssätt i 

förskolan, förskolläraren menade att personalen inte arbetar i förskolan i syfte till att 

passa barn utan det handlar om barns lärande och utveckling. Två förskollärare 

berättade att i sitt arbete med barns fysiska aktivitet planerar de fysisk aktivitet i 

gymnastiksal varannan vecka. Barngruppen delas upp i två grupper, den ena gruppen 

går till gymnastiksal och den andra är kvar på förskolan. Båda grupperna tränar på 

pulshöjande fysisk aktivitet och grundformerna som exempelvis hoppa, åla och 

krypa. Samtliga förskollärare uttryckte att det viktigaste redskapet till att utöva fysisk 

aktivitet är sin egen kropp. Vidare kom två förskollärare fram till att det kan vara bra 

att använda sig av redskap i arbetet med fysisk aktivitet: 

  
Ne det viktigaste redskapen är ju en själv [...] sen kan 

det ju vara till hjälp alltså lite för utmaning för barnen 

(Förskollärare B). 

  
[...] spontant skulle jag säga nej, du behöver bara din 

kropp.. Sen är de hur man gör med kroppen 

egentligen.. Sen är det alltid bra att ha redskap att 

erbjuda för att komma på något nytt att göra.. de får 

man ändå säga (Förskollärare A). 

  

Förskollärarna påstod att redskap kan vara användbara för att utmana barn vidare i 

deras kroppsrörelse. En av förskollärarna berättade att de använder digitala verktyg i 

arbetet med fysisk aktivitet inomhus. Barnen härmar rörelser utifrån vad de ser på 

exempelvis youtube. Förskolläraren menade att barnen kan lära sig kroppsrörelser 

genom att observera vuxna och andra barn som utför rörelser. Vidare beskrev 

förskolläraren att de använder sig av yogasagor i deras arbete med barns fysiska 

aktivitet och att yoga är ett sätt för barnen att röra och träna på sin kropp i ett lågt 

tempo för att kunna komma ner i varv: 

  
Fysisk aktivitet är när du rör dig fast du inte får upp 

pulsen, då tränar du din kropp med, yogan till 

exempel du behöver inte få upp pulsen där du tränar 

kroppen i ett lugnt tempo (Förskollärare A). 

  

Förskolläraren ansåg att fysisk aktivitet inte alltid behöver vara att barnen får en hög 

puls utan att det handlar om att barnen ska röra på sig. Barn tränar på rörelser i lugnt 

tempo också menar förskolläraren. 

7.2.2 Lek som ett arbetssätt med fysisk aktivitet i förskolans miljö 

Samtliga förskollärare redogör för att barns fysiska aktivitet sker genom lek. En 

förskollärare uttryckte att leken kan öka barns puls i samma nivå som ett gympapass: 

  
Ibland är de lika svettiga i leken som de kan vara 

efter ett gympapass (Förskollärare C). 

  

Fysisk aktivitet beskrevs vara en del av leken utifrån samtliga förskollärare där de 

menade att barn rör på sig mycket fysiskt i leken. En förskollärare påstod att lek kan 

bidra till att barn är lika fysiskt aktiva som under ett gympapass. Den fysiska 

aktiviteten sker spontant och planerat både inomhus och utomhus i förskolans vardag: 
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[...] de kan ju både vara spontant i lek både ute och 

inne och även planerad fysisk aktivitet som 

gymnastik, röris och rörelsesånger (Förskollärare C). 

  

Förskolläraren berättade att fysisk aktivitet sker spontant i leken men också genom 

planerade aktiviteter såsom röreslesånger och gymnastik. Två av tre förskollärare 

beskrev spontan lek som när barn självmant klättrar, balanserar, hoppar, cyklar och 

jagar varandra. Förskollärarna påstod att fysisk aktivitet sker genom leken i förskolan 

utan att barn tänker på det: 

  
Här inne bygger dom, vi har stora klossar och då 

klättrar dom ju, går balansgång (Förskollärare C). 

 
[...] men även inomhus kan det va att leker dom katt 

så kryper dom och då tränar dom på det sättet 

(Förskollärare A). 

  

Förskollärarna ansåg att barns rörelse tränas både spontant och omedvetet i olika 

sorters lekar. Samtliga förskollärare menade att den strukturerade leken är något som 

har planerats och sker tillsammans i barngruppen. De beskrev att det kan vara 

exempelvis rörelsesånger, rörelselekar eller gymnastik. En av förskollärarna berättade 

att strukturerad lek är: 

  
Strukturerad lek tänker jag som säg ´kom alla mina 

barn, dom ska springa som en elefant´ eller... då det 

är jag som pedagog..tänker ut lite kanske vad är det 

vi ska träna på nu (Förskollärare A). 

  

Förskolläraren beskrev att det finns ett bakomliggande syfte med den strukturerade 

leken för att barnen ska få möjlighet till att få träna på vissa rörelser genom fysisk 

aktivitet. Förskolläraren nämnde balansgång som ett exempel på en fysisk aktivitet 

och att det är en aktivitet som barn behöver övar på flera gånger för att kunna hantera 

rörelsen: 

 
[...] i början är de fokus så jag vet inte vad men ju 

mer de tränar ju mer sitter de ju, de sitter i 

ryggmärgen som man säger och sen går de ju bättre 

[...] (Förskollärare A). 

  

När barn tränar på samma rörelse om och om igen kan barn tillslut känna sig säkrare i 

sin kropp till att utföra rörelsen menar förskolläraren. Och påstår att när barnen är 

säkra i sin kropp kan barnen vidga sina vyer och fokusera på andra saker samtidigt. 

 
7.2.3 Avvägd dagsrytm i relation till fysisk aktivitet  

Samtliga förskollärare ansåg att vila och återhämtning är viktigt i relation till fysisk 

aktivitet. En förskollärare förklarade att de har ett rum i förskolans miljö där lugna 

aktiviteter är i fokus. Barn kan gå in i det rummet när de har ett behov av ett lugnare 

tempo, där kan barn exempelvis spela spel, läsa en bok eller vila. Förskolläraren 

påpekade att barngruppsstorleken är en faktor till att dem har valt att utforma ett rum 

inomhus där återhämtning är i fokus:   

  
Det tycker jag är viktigt att det finns möjlighet till 

fysisk aktivitet men även återhämtning. Och ännu 
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mer ju större barngrupper vi har att det ska finnas 

något rum där det är lite lugnare aktiviteter där de 

kan gå in och läsa en bok och spela spel, så det blir 

lite lugnare för den som behöver (Förskollärare C). 

  

Vidare berättade förskolläraren att de erbjuder liggvila med lugn musik på madrass 

varje dag i 30 minuter. Barnen får även möjlighet, om de vill, att sova under dessa 30 

minuterna. Syftet med liggvilan var att alla barn har ett individuellt behov av att 

koppla av. Förskolläraren påstod att det här arbetssättet är bra för att barn ska kunna 

koppla av. Förskollärarens arbetslag ansåg att läsvila stimulerar barns fantasi vilket 

inte är deras syfte med vila. Vissa barn, beskriver förskolläraren, är rastlösa under 

vilan, förskolläraren förklarar då för barnen varför vilan är viktigt för kroppen och för 

att hjärnan behöver återhämtning. Förskolläraren konstaterade också att många barn 

har aktiviteter efter förskolan, vilket gör att många barn har ett behov av att återhämta 

sig vid någon tidpunkt under dagen. Dock menade förskolläraren också att vissa 

föräldrar ansåg att liggvila inte är relevant för deras barn, förskolläraren motiverar 

valet av liggvila för föräldrar med stöd av forskning och förskolans läroplan. 

  

En annan förskollärare ansåg också att den avvägda dagsrytmen är individuell och att 

det är svårt att anpassa utifrån de enskilda barnets behov samtidigt som barngruppens 

behov behöver tillgodoses. Barngruppen delas in utifrån barnens olika behov, vissa 

barn har ett behov av att sova medan andra har behovet av att vila: 

  
[...] barn behöver både vara aktiva och varva ner. 

Utifrån läroplanens olika mål kan vi pedagoger dela 

in gruppen utifrån olika behov då barnen behöver 

olika och fungerar olika i olika kombinationer av 

barn (Förskollärare B). 

  

Förskolläraren ansåg att barn behöver både vara aktiva och även få tid till att 

återhämta sig. En annan förskollärare förklarade även att deras arbetssätt är att 

förhålla sig till barngruppens behov. Förskolläraren ansåg att deras barn inte behövde 

ha en liggvila då deras barngrupp inte hade det behovet. Vidare förklarades att de 

tidigare har haft en läsvila för barnen innan lunch, dock ansåg förskolläraren att det 

inte fungerade i deras barngrupp då barnen hade mycket energi och behövde få utlopp 

för det innan lunchen. Förskolläraren beskrev också hur deras nuvarande arbetssätt 

ser ut: 

  
[...] dans eller yogasaga för att röra och träna kroppen 

för att sen hitta en avslappning [...] då har vi försökt 

ha avslappning efteråt och lyssna på band och 
försöka hitta den rytmen… men då blir det ‘tyst ligg 

tyst’... så just det här att de först får aktivera sig och 

sen slappna av gjorde jättemycket. Och även 

massagen, vi har en sån här lek som heter biltvätten, 

så får de massera varandra på ryggen.. de här taktila, 

att dom får slappna av då (Förskollärare A).   

  

Förskolläraren berättade att de upplever att barn har ett behov av att vara fysiskt 

aktiva först för att sedan kunna slappna av. Vidare förklarade förskolläraren att när de 

har arbetat på det här sättet under en längre tid märkte de en liten skillnad då barnen 

under dagen kunde välja att vila. Förskolläraren beskrev hur de upplevde barnen efter 

en lugn aktivitet: 
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[...] speciellt med yogasagan, det är som ett lugn 

efteråt i 10 minuter, alla bara flöt fram. [...] Jag tror 

att barn idag som är i detta hela tiden behöver 

verkligen få koppla av (Förskollärare A). 

 

Förskolläraren uttrycker att barn i dagens samhälle behöver en möjlighet att koppla 

av i förskolan. En annan förskollärare berättade att den fysiska aktiviteten kan gå 

överstyr och att den då inte gynnar barns lärande: 

  
Barn behöver både varva ner och sen behöver dom 

röra sig för hjärnan behöver ju det. Det är ju upp till 

oss som jobbar på förskolan och styra upp lite när det 

behövs för det finns ju fysisk aktivitet som gynna 

lärande, fysisk aktivitet som går överstyr och inte 

gynnar lärandet (Förskollärare B). 

  

Vidare förklarade förskolläraren att den fysiska aktiviteten som inte gynnar barnens 

lärande är när barnen inte kan kontrollera eller hantera vad de gör just i stunden. Det 

kan då påverka andra barn negativt. Förskolläraren menade att barnet går upp i varv 

utan att kunna hantera sin intention och kan bland annat förstöra saker eller göra 

något som inte är acceptabelt mot andra barn, görandet tar då över barnets tänkande 

menar förskolläraren. 

7.2.3.1 Fysiska aktivitetens betydelse för barn 

Samtliga förskollärare beskrev barns individuella behov i sitt arbete med fysisk 

aktivitet, de ansåg att vuxna ska bemöta barn utefter deras individuella behov. En 

förskollärare hävdade att fysisk aktivitet är hälsofrämjande för det individuella 

barnet: 

  
Delvis är det hälsofrämjande att röra på kroppen. Sen 

tror jag... det finns ju forskning om det också, att om 

man ökar den fysiska aktiviteten är det lättare att 

koncentrera sig vid inlärning och lättare... och lättare 

att kunna slappna av sen när man behöver det vid 

liksom vila (Förskollärare C). 

  

Förskolläraren beskrev även att deras barngrupp alltid aktiverar sig fysiskt till en 

rörelsesång tillsammans innan de har samling, då de både upplever och tycker med 

hjälp av forskning, att när barnen får aktivera sig fysiskt först får barnen det enklare 

att koncentrera sig resten av tiden under samlingen. Två av förskollärarna menade 

också att barns fysiska aktivitet gynnar deras kognitiva förmåga och lärande samt 

bidrar till att barn får det enklare att koppla av. 

7.2.4 Analys av förskollärares beskrivningar av hur de använder förskolans 
inomhus- och utomhusmiljö för att stimulera barns fysiska aktiviet 

Säljö (2014b) menar att utifrån det sociokulturella perspektivet förhåller sig barn till 

andra människor, vuxna som barn och till miljön i leken. Det sociokulturella 

perspektivet lyfter att lärande sker genom att delta tillsammans i varierande 

aktiviteter (Säljö, 2014b), vilket resultatet även visar då förskollärarna uttrycker att 

fysisk aktivitet sker genom planerad- och spontan lek tillsammans med andra i 

förskolans miljö. Förskollärarna säger att spontan lek kan exempelvis vara när barnen 
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leker katt och på så sätt rör på sig fysiskt, medan den planerade leken kan vara 

rörelsesånger i samlingen. Williams (2011) menar att utifrån det sociokulturella 

perspektivet utvecklas barn genom att samspela med andra individer och att barn 

utvecklar sitt emotionella, kognitiva samt sin övriga utveckling. Övrig utveckling 

som Williams (2011) beskriver kopplar vi till barns fysiska aktivitet utifrån vad 

resultatet visar, då förskollärarna uttrycker att den fysiska aktiviteten sker genom lek. 

Kunskap är inget som överförs mellan individer utan det uppstår i samspel med andra 

(Säljö, 2014b), det kan tolkas som utifrån resultatet att barn lär sig kroppsliga rörelser 

genom att delta i olika fysiska aktiviteter i förskolan där barnen observerar andra.  

 

Förskollärarna planerar olika former av fysisk aktivitet beroende på vilket aktiviteten 

syftar till, exempelvis yoga och gymnastik, där barn får möjlighet att både röra på 

kroppen i ett lugnare tempo och högre aktivitetsnivå. Enligt Hwang och Nilsson 

(2011) ska undervisningen anpassas efter barns individuella proximala 

utvecklingszon, vilket också förskollärarna i resultatet beskrev när de delar på 

barngruppen i samband med fysisk aktivitet. När de delar på barngruppen kan det 

tolkas som att de vill närma sig varje barns individuella behov utifrån den proximala 

utvecklingszonen.  

 

En förskollärare i resultatet uttrycker att de arbetar med barns fysiska aktivitet genom 

att använda sig av digitala verktyg för att titta på youtube. Tolkningsvis används 

digitala verktyg som ett redskap i resultatet för att utmana barnen i deras proximala 

utvecklingszon. Hwang och Nilsson (2011) skriver om den proximala 

utvecklingszonen och att det handlar om distansen mellan vad barnet kan 

självständigt och vad barnet kan tillsammans med en annan individ med större 

erfarenhet. Tolkningsvis kan digitala verktyg utifrån resultatet uppfattas vara en 

individ som har större erfarenhet i samband med att barnen härmar rörelserna som 

visas där. De digitala verktygen kan kopplas till mediering då Säljö (2014a) menar att 

mediering betyder förmedla. Youtube kan därför ses utifrån resultatet som att den 

förmedlar vissa rörelser som barn sedan kan härma utefter. När barn härmar rörelser 

från youtube kan bilderna som förmedlas där tolkas som en förebild. Förebilderna på 

youtube som barnen kan härma kopplas till den sociala inlärningsteorin,  människor 

lär sig olika beteenden genom att observera sina förebilder (Hwang & Nilsson, 2011), 

det kan utifrån resultatet innebära att barn har andra förebilder än vuxna och barn på 

förskolan. Dessa förebilder kan tolkningsvis vara både mänskliga och digitala.  

 

Grindberg & Langlo Jagtøien (1999) hävdar att människans kropp är ingången till 

lek. Vilket kopplas till resultatet där förskollärarna beskriver att det enda redskapet 

barn behöver för att utöva fysisk aktivitet är barns egna kropp. Vidare menar 

författarna att leken är ett redskap för att stimulera barns fysiska lärande, dock visar 

resultatet också att barn kan behöva andra redskap än sin egen kropp för att utvecklas. 

Resultatet visar att barn tränar på sina rörelser genom leken och att barn är omedvetna 

om att deras rörelse tränas samtidigt i leken. Det tolkar vi likt Grindberg & Langlo 

Jagtøien (1999) som menar att barns kroppsmedvetenhet stimuleras genom att delta i 

flera olika fysiska lekar och får till sig olika kroppsliga erfarenhet. En av 

förskollärarna beskriver att när barn får möjlighet att göra samma rörelse om och om 

igen blir barn säkrare i sina rörelser och kan börja fokusera på det som finns runt 

omkring samtidigt som rörelsen utförs. Detta kan kopplas till att barn automatiserar 

rörelser som Grindberg & Langlo Jagtøien (1999) förklarar, när en rörelse är 

automatiserad frigörs tankarna och barnet kan lägga fokus på andra saker samtidigt. 

Detta kan tolkas som att barn kan utvecklas kognitivt med hjälp av redskap då 
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resultatet visar att redskap används för att utveckla rörelser, samtidigt som också 

hjärnan stimuleras. 

 

En förskollärare i resultatet påpekar att förskolan ska erbjuda barn återhämtning 

någon gång under dagen då många barn har aktiviteter efter förskolan. Det kan 

tolkningsvis ställas emot Copeland et al. (2012), som menar att barn som har långa 

dagar i förskolan är inaktiva efter sin förskoletid och behöver därför fysisk aktivitet 

under sin dag på förskolan. Samtliga förskollärare i resultatet ansåg dock att barn 

behöver en balans mellan fysisk aktivitet och återhämtning, förskollärarna beskrev 

det som en avvägd dagsrytm. Ellneby (2011) stödjer resultatet då hon påstår att 

förskolebarn spenderar många timmar per dag i förskolan och att mycket energi 

förbrukas under dagen. En av förskollärarna menar att om förskolan erbjuder läsvila 

som en form av återhämtning stimulerar det barns fantasi, därför menar förskolläraren 

att liggvila till lugn musik är ett bättre arbetssätt för att stimulera barns återhämtning 

vilket kan tolkas som att mindre energi förbrukas under liggvilan om barnen får ligga 

ner istället för att sitta upp och lyssna på en bok. Förskolläraren i resultatet menade 

dock att vissa föräldrar anser att deras barn inte behöver liggvila under dagen. 

Förskolläraren beskriver att barns behov går före föräldrarnas behov då förskolläraren 

motiverade sitt arbetssätt utifrån forskning och förskolans läroplan till föräldrarna. 

Engström (2019) menar också att människan behöver både fysisk aktivitet och 

återhämtning för att må bra, det krävs en balans mellan de parasymptatiska- och 

sympatiska nervsystemen. En obalans mellan fysisk aktivitet och återhämtning gör att 

människor kan bli sjuka och prestera sämre (Strandberg, 2015), vilket kan kopplas till 

resultatet när en förskollärare berättade att fysisk aktivitet går överstyr. När barn inte 

kan kontrollera sina rörelser gynnar det inte barns lärande menar förskolläraren, och 

beskrev det som görandet tar över tänkandet, tolkningsvis behöver det vara en balans 

mellan fysisk aktivitet och återhämtning.  

 

Resultatet visar att förskollärarnas arbetssätt med fysisk aktivitet och återhämtning är 

olika då de utgår från den aktuella barngruppens behov. Samtliga förskollärare 

beskriver att barn behöver göra något fysiskt med kroppen för att sedan få möjlighet 

till att koppla av och koncentrera sig under bland annat samlingar, yoga och vila. Det 

kan ta stöd utifrån Ericssons (2003) forskning som menar att ökad fysisk aktivitet och 

motorikundervisning förbättrar barns koncentrationsförmåga och skolresultat. 

Ellneby (2011) menar också att motorisk aktivitet ökar koncentrationsförmågan samt 

effektiviserar vila. Resultatet visar att förskollärare ansåg att fysisk aktivitet gynnar 

barns lärande, kognitiva förmåga, välbefinnande samt att det skapas ett lugn i 

barngruppen. Det kan kopplas till Copeland et al (2012) som menar att regelbunden 

fysisk aktivitet minskar barns stress, förbättrar humöret samt att det skapas en lugn 

atmosfär i gruppen.  

7.3 Vad är förskollärares uppfattningar kring sin egen roll i arbetet 
med barns fysiska aktivitet 

Här presenteras förskollärarens roll i sitt arbete med barns fysiska aktivitet och hur 

förskollärarna stöttar samt stimulerar barnen i fysisk aktivitet. 

7.3.1 Förskollärarnas definition av barns fysiska aktivitet 

En förskollärare ansåg att små barn ständigt tränar sin kropp. En annan förskollärare 

beskrev att det sker fysisk aktivitet hela tiden under hela dagen. Den tredje 

förskolläraren ansåg att fysisk aktivitet är allt när barn rör på sig: 
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De mesta för dom rör på sig mycket fysiskt när de är 

små och tränar sin kropp hela tiden (Förskollärare A). 

 
Det sker fysisk aktivitet hela tiden.. hela dagen.. 

(Förskollärare B). 

  
Det är allt när barn rör på sig (Förskollärare C). 

  

Förskollärarna var eniga i att fysisk aktivitet innefattar alla kroppsliga rörelser. En av 

de tre förskollärarna uttryckte även att fysisk aktivitet innebär olika pulsnivåer, både 

lägre och högre puls dock menade förskolläraren att pulsnivån ska vara ovanför 

vilonivån. 

7.3.2 Förskollärarens förhållningssätt till barns fysiska aktivitet 

Samtliga förskollärare påstod att deras förhållningssätt och roll ska präglas av att vara 

ett stöd för barns fysiska aktivitet. Förskollärarna ansåg att barn har olika behov av 

fysisk aktivitet men att deras roll är att uppmuntra barnen till någon fysisk aktivitet 

någon gång under dagen. En förskollärare beskrev att sin roll innebär att uppmuntra 

barnen till att röra på sig nu för att barnen ska få med sig den erfarenheten vidare i 

framtiden: 

  
[...] uppmuntra till rörelse nu, så de har kvar de sen 

(Förskollärare A). 

  

Förskolläraren beskrev att det är många gånger de vuxna får uppmuntra och stötta 

barnen till att vilja röra på sig så att de inte förblir inaktiva, det kan enligt 

förskolläraren bero på att barnen inte vågar eller vill röra på sig. Istället för att tvinga 

barnen till fysisk aktivitet beskriver förskolläraren att de ska uppmuntra barnen till att 

röra på sig. Förskolläraren påstod att det ska vara roligt att röra på kroppen, det ska 

medföra rörelseglädje. Fysisk aktivitet ska inte vara utmanande och jobbigt hela tiden 

fortsatte förskolläraren. Förskolläraren berättade att sin roll är att locka barn till att 

röra på sig: 

  
Ser vi att någon inte har något att göra, eller de blir 

fel i en lek så kan man gå in och vara med antingen 

hjälpa till att styra upp leken eller hitta på något 

annat, björnen sover där de är lite struktur i, där man 

kan känna sig delaktig och på så sätt få med de 

(Förskollärare A). 

  

Förskolläraren uttryckte att när hen uppmärksammar att barn inte har något att göra 

eller att konflikt sker mellan barn, strukturerar förskolläraren upp situationen genom 

att delta i leken eller arrangera en fysisk lek där alla barn kan delta. 

 

7.3.2.1  Begränsad fysisk aktvitet i förskolan 

Förskollärarna redogjorde för att det finns begränsningar i arbetet med fysisk aktivitet. En 

förskollärare påpekade att det är förskollärare som sätter gränser för fysisk aktivitet inomhus: 
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[...] sen är det de med fysisk aktivitet att det är ju en 

gräns inne i alla fall för det går ju liksom inte ha hur 

mycket fysiskt inne. För det blir ju.. är det många 

barn blir det ju någon som blir störd eller någon som 

blir ledsen om man slår sig. Man får liksom 

avväga  när det är lämpligt och vilken form av fysisk 

aktivitet som är lämplig inne (Förskollärare C). 

  

Förskolläraren påpekade att all fysisk aktivitet inte är lämpligt inomhus då barn kan 

bli störda, ledsna och kan slå sig och att det är förskollärarens ansvar att avgöra när 

och hur fysisk aktivitet ska ske inomhus. En annan förskollärare hade andra tankar 

kring fysisk aktivitet inomhus, och menade att barn måste få utmana förskollärarnas 

regler för att kunna utvecklas: 

  
Personalen måste vara tillåtande och våga låta dom 

testa, utmana sina gränser lite, stoppar du barnen hela 
tiden att hoppa inte där [...] inne går vi, inne får vi 

inte göra de, då hämmar du hela tiden och då 

utvecklas de inte till att våga testa hela tiden, vara 

tillåtande och vara i närheten och acceptera att barn 

slår sig (Förskollärare A). 

  

Förskolläraren beskrev att det måste få vara tillåtet att barnen tjoar och stimmar 

ibland. I en genomtänkt och planerad inomhusmiljö, där det finns öppna ytor, 

förklarade förskolläraren att barnen får mer utrymme till att röra på sig. I en liten 

miljö går det inte att röra på sig på samma sätt. Förskolläraren uttryckte även att det 

är personalens förhållningssätt som sätter gränserna för vad som är okej att göra 

inomhus eller inte. Fortsättningsvis menade förskolläraren att de vuxna inte kan 

hindra barn från att slå sig, barn behöver testa och erfara kroppsliga rörelser och hur 

de förhåller sig till omvärlden, dock ska de vuxna vara närvarande och se till att inget 

allvarligt händer med barnen menar förskolläraren. 

  

En förskollärare uttryckte att om det är fint väder ute eller om barnen har mycket att 

leka med spenderar vuxna och barn mer tid utomhus. Förskolläraren förklarade att 

om barnen tröttnar på att vara ute eller blir trötta så går dem in istället för att tvinga 

barnen att vara utomhus: 

  
[...] det är då de blir tråkigt, vara ute en timme 

kanske, 1,5-2 om de är fint väder och de leker 

absolut, men anpassa de lite till om de tröttnar eller 

blir trötta och då kanske de är dags att avsluta och gå 

in och göra nån lugnare aktivitet, istället för att tvinga 

dem vara ute hur länge som helst (Förskollärare A). 

  

Förskolläraren beskrev att hen anpassar den fysiska aktivitet utifrån barnens behov, 

när barnen upplevs trötta är det dags att tänka om och göra någonting annat. 

7.3.3 Analys av förskollärares uppfattningar kring sin egen roll i arbetet med 
barns fysiska aktivitet 

Förskollärarna i resultatet lyfte att de uppmanar och uppmuntrar barn till fysisk 

aktivitet, vilket kan kopplas till barns proximala utvecklingszon (Hwang & Nilsson, 

2011) inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014b). Förskollärarna menade att 

de utgår från barns individuella behov och intressen i arbetet med fysisk aktivitet för 
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att utmana barnen vidare, och att förskollärarna finns som ett stöd genom att vara 

delaktiga under aktiviteten. Vilket den proximala utvecklingszonen också handlar 

om, vad barnet klarar av självständigt just nu och vad barnet klarar av med stöd av en 

annan individ som har större erfarenheter. Säljö (2014b) menar att barns lärande är 

beroende av omgivningens klimat, vad omgivningen tillåter och uppmuntrar för 

beteenden, och resultatet visar när en av de tre förskollärarna förklarade att det är 

deras roll att uppmuntra till rörelseglädje nu för att barn ska få möjlighet att ta med 

sig det vidare i framtiden. Utifrån den sociala inlärningsteorin lär sig barn ett visst 

beteende genom att observera andra, vilket Hwang & Nilsson (2011) beskriver som 

observationsinlärning.  

 

Resultatet kopplas ihop med den sociala inlärningsteorin då två förskollärare påstår 

att om förskollärare är positiva till fysisk aktivitet tar barn efter det beteendet och är 

mer fysiskt aktiva. Resultatet visar att två förskollärare sätter upp regler inomhus för 

vad som är tillåtande beteenden, medan den tredje förskolläraren beskrev att om 

förskolläraren hämmar barns fysiska aktivitet genom uppsatta regler kan barn bli mer 

stillasittande och hindra barns fysiska utveckling. Det kan kopplas ihop med citatet: 

”barn gör inte som du säger utan som du gör” (Hwang & Nilsson, 2011, s44).  

  

Därför tolkar vi genom resultatet och den sociala inlärningsteorin att förskollärarna 

har en viktig roll i förskolan som förebilder hos barn. Utifrån self-efficacy kan 

förskollärare bidra till att öka barns självförtroende, om något barn är osäkert eller 

inte vill röra på sig finns förskollärarna där och uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet 

(Hwang & Nilsson, 2011). Copeland et al (2012) skriver att förskollärare anser att 

fysisk aktivitet kan bidra till att barn slår sig vilket då är ett hinder i arbetet med barns 

fysiska aktivitet. En förskollärare i resultatet menar istället att barn behöver få testa 

att röra på sig själva och barn behöver ibland slå sig för att kunna utvecklas och 

förändra sina rörelser till nästa gång, vilket kan förenas med self-efficacy. En god 

självtilltro är positivt för barn då barn kan fundera över vad som hände för att sedan 

gå vidare och testa igen (Hwang & Nilsson, 2011). Det tolkas även utifrån vad 

Grindberg och Langlo Jagtøien (1999) menar, att om barn får möjligheten till att delta 

i flera olika lekar bidrar det till att barn skapar en kroppsmedvetenhet i relation till sin 

omgivning genom sina sinnen.  

 

Inaktivitet är enligt en förskollärare i resultatet förenat med låg självtilltro, då 

förskolläraren menar att ibland vill eller vågar inte barn röra på sig, vilket kopplas till 

self-efficacy som menar att sin självtilltro är viktigt för att ta sig an svårare 

utmaningar och för att kunna hantera sin reaktion efter motgångar (Hwang & Nilsson, 

2011). En förskollärare i resultatet lyfte att förskollärare ska finnas som stöd i 

samband med fysisk aktivitet, vilket också ska stimulera till att barn skapar 

rörelseglädje. Det ska vara roligt att röra på sig menar förskolläraren. En ökad 

självtilltro är väsentligt för att inte undvika utmaningar, självtilltron bidrar till att 

våga ta sig an utmaningar och tro på sig själv (Hwang & Nilsson, 2011). 

  

O’Dwyer et al. (2013) menar att barns fysiska aktivitet påverkas av hur många 

timmar barn spenderar på förskolan, ett barn som spenderar mer tid på förskolan är 

mindre fysiskt aktiv än ett barn som spenderar mindre tid. Enligt förskollärarna i 

resultatet sker fysisk aktivitet hela dagen, hela tiden vilket kan tolkas som att 

förskollärarna menar att fysisk aktivitet inte påverkas av hur många timmar ett barn 

spenderar på förskolan. Resultatet menar på att fysisk aktivitet är alla kroppsliga 

rörelser i olika pulsnivåer. 
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 Diskussion 
I det här kapitlet presenteras vår resultatdiskussion och metoddiskussion. Kapitlet 

presenterar våra reflektioner som har uppkommit under studiens gång. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns 

fysiska aktivitet i förskolans miljö. Det formulerades därför tre frågeställningar 

utifrån arbetets syfte för att ha möjlighet att undersöka barns fysiska aktivitet i 

förskolans miljö. Förskollärarna i resultatet uttrycker att de har ett syfte med 

inomhus- och utomhusmiljöns utformning, vilket påverkas av tillgången till fysiskt 

material och miljöns storlek. S. Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) och Pate et al. 

(2008) menar att utformningen av förskolans miljö påverkar barns möjligheter till 

fysisk aktivitet, vilket också förskollärarna i resultatet beskriver. Vi tolkar resultatet 

som att förskollärarna arbetar med att inomhus- och utomhusmiljön ska komplettera 

varandra för att stimulera barns fysiska aktivitet på ett varierat sätt. Resultatet visar 

att utomhus får barnen större ytor till att röra på sig och höja pulsen på en högre nivå, 

medan inomhus får barnen en annan form av fysisk aktivitet som syftar till en lägre 

puls där barn har mindre utrymme till att röra på sig. Förskollärarna i resultatet menar 

att utformningen av förskolans lokaler påverkar vilken fysisk aktivitet som är lämplig 

inomhus. I resultatet beskriver förskollärarna inomhusmiljöns begränsningar på olika 

sätt, vilket enligt oss kan handla om att förskollärarna har olika villkor att arbeta 

utifrån, då miljöns storlek varierar både inomhus och utomhus eftersom 

förskollärarna arbetar på tre olika förskolor.  

  

Resultatet visar att förskollärarna arbetar med barns fysisk aktivitet utifrån respektive 

förskolas miljö och utifrån barnens behov. Enligt vår tolkning är förskolläraren den 

person som har makten över miljöns utformning utifrån förskolans villkor, barn kan 

påverka men i slutändan är det förskolläraren som har makten över besluten. Vi anser 

att det är viktigt att prata med barnen så att miljön tillgodoser deras behov och 

intressen. För resultatet visar att det kan bli hög ljudvolym vid fysiskt aktivitet 

inomhus. Det får oss att fundera över vilka regler som sätts upp inomhus och hur 

förskolläraren eller barnen förhåller sig till dessa regler. Är det redan uppsatta regler 

som sitter i förskolans väggar som inte har förändrats över tid eller är det regler som 

tillkommer beroende på barngruppen? Varje barngrupp har olika behov och därför 

behöver regler och arbetssätt förändras över tid, det är därför viktigt att som 

förskollärare ta reda på vad barngruppen behöver och inte vad de vuxna tror vad 

barnen behöver, för att varje individ ska få den stimulansen som den behöver. S. 

Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) menar att regler inomhus begränsar barns 

fysiska aktivitet och resultatet i den här studien visar att förskollärarna har delade 

åsikter om regler inomhus. En förskollärare uttryckte att de sätter gränser inomhus för 

barnens säkerhet, för att barnen inte ska slå sig eller för att det händer olyckor. 

Copeland et al. (2012) menar att förskollärare har olika attityder i samband med 

fysisk aktivitet i förskolan vilket kan vara ett möjligt hinder i arbetet. En annan 

förskollärare påstår dock att barn slår sig ibland och att de lär sig av sina misstag. Det 

kan tolkas som att förskollärare har makten till att möjliggöra och sätta gränser för 

den fysiska aktiviteten inomhus, vilket kan bero på förskollärarens  förhållningssätt 

och synsätt på fysisk aktivitet i förskolans miljö. En förskollärare som har ett större 

intresse av fysisk aktivitet har troligtvis ett annat förhållningssätt till barns fysiska 

aktivitet i förskolan än en förskollärare som inte delar det intresset.  
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Kulturen i svensk förskola präglas enligt vår tolkning av att förskolor går ut i alla 

olika väder, vilket även studiens resultat visar. Samtliga förskollärare i resultatet 

påpekar att de spenderar tid utomhus oavsett väder och i alla årstider. De påstod att 

olika väder kan vara en tillgång, när det regnar kan barnen leka med vatten eller om 

det snöar så kan barnen åka pulka. Copeland et al. (2012) skriver att förskollärare i 

USA upplever att barn blir smutsiga och skadade i samband med fysisk aktivitet i 

förskolan. Förskollärares attityder till utomhusvistelse anses därför vara ett hinder i 

arbetet med fysisk aktivitet. Vi tror att det handlar om att förskollärare i olika länder 

har olika attityder och villkor till fysisk aktivitet och det kan påverka om barn blir 

mer fysiskt aktiva eller inte. Vi upplever att förskollärarna i den här studien har 

liknande attityder till utomhusvistelse och därför går det att fundera över hur 

förskollärares attityder ser ut i andra länder kring barns fysiska aktivitet i förskolans 

miljö.  

 

Enligt Copeland et al. (2012) påverkar fysisk aktivitet kroppen fysiskt men även 

socioemotionellt, vilket vi tolkar som att den fysiska leken kan vara positiv för bland 

annat barngruppens klimat. Genom den fysiska leken tolkar vi att relationer kan 

skapas och stärkas med hjälp av förskollärarnas stöttning och engagemang. Resultatet 

visar att när barn inte har något att göra eller att det har skapats en konflikt beskriver 

en förskollärare att de arrangerar en fysisk lek för att alla barn ska känna sig 

delaktiga, vilket tolkningsvis bidrar till att barn ökar sin fysiska aktivitet med hjälp av 

en stöttande och engagerad vuxen. Brown et al. (2012) menar också att det finns ett 

samband mellan barns fysiska aktivitet och förskollärares engagemang. Vilket även 

resultatet visar då den fysiska aktiviteten bidrar till att barn och vuxna leker 

tillsammans för att undvika att barn skapar konflikter mellan varandra. Vi anser att 

fysisk aktivitet är mer än att bara springa, hoppa, rulla med mera då fysisk aktivitet 

även skapar glädje och sociala relationer, vilket enligt oss kommer påverka vidare 

barns välmående positivt. 

  

Samtliga förskollärare beskrev begreppet avvägd dagsrytm, de ansåg att vila är en 

viktig beståndsdel i relation till barns fysiska aktivitet. Resultatet visade även att 

förskollärarna arbetar på olika sätt för att barn ska få möjlighet till en balans mellan 

aktivitet och återhämtning. En förskollärare menade att deras barngrupp inte är i 

behov av liggvila medan en annan förskollärare påstod att barn behöver få möjlighet 

till liggvila och sova en stund mitt på dagen. Förskolläraren ansåg att liggvila är ett 

bättre alternativ mot exempelvis läsvila, hen menar att läsvila stimulerar barns fantasi 

och att det tar för mycket energi från barnets återhämtning. En aspekt är att det kan  

bero på att olika barngrupper har olika behov av vila. Men också att olika sorters vila 

stimulerar återhämtning på olika sätt för varje barn, då förskollärarna beskriver vilan i 

resultatet på olika sätt. Förskollärare måste tillgodose barngruppen och det 

individuella barnets behov av återhämtning, vilket då utifrån resultatet kan innebära 

en variation av vila som exempelvis yoga, läsvila och liggvila. Vi tror att varje barn 

har ett behov av återhämtning någon gång under dagen, då Engström (2018) förklarar 

att människan behöver en balans mellan de sympatiska och parasympatiska 

nervsystemen för att må bra, dock är behovet individuellt och kan bero på barns 

dagsform.  

 

Våra funderingar är att om ett barn är trött eller har för mycket energi kvar i kroppen 

kan det upplevas svårt att koncentrera sig på själva lärandet, då Strandberg (2015) 

menar att en obalans mellan nervsystemen gör att människor presterar sämre. 
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Förskollärarna har beskrivit att det kan bli för mycket fysisk aktivitet för barn och en 

förskollärare i resultat beskriver specifikt att det kan bli farligt om vissa barn får för 

mycket fysisk aktivitet så att det blir okontrollerbart. Dock menar Ericsson (2003) att 

ökad fysisk aktivitet ökar barns koncentrationsförmåga, vilket också kan ha ett 

samband med Ellneby (2012) som hävdar att fysisk aktivitet gör att vilan blir mer 

effektiv. Det visar också resultatet då en av förskollärarna beskriver att innan 

samlingen är barnen fysiskt aktiva för att de upplever att barnen har enklare att 

koncentrera sig på det som sker under samlingen och komma ner i varv.  Brown et al. 

(2009) menar att det finns ett samband mellan barns fysiska aktivitet och 

förskollärares undervisning och engagemang, det är därför viktigt att förskollärare 

varken överstimulerar eller understimulerar barns fysiska aktivitet. Barn spenderar 

olika mycket tid på förskolan därför kan förskolans miljö samt förskollärarnas 

förhållningssätt bli avgörande för barns möjligheter till fysisk aktivitet och vila. Vi 

har kommit till insikt av att det behövs en balans mellan den fysiska aktiviteten och 

vila för att barn ska må bra och ha möjlighet till att ta in kunskaper och utvecklas och 

där spelar förskolläraren en stor roll. 

 

I resultatet lyfter en förskollärare att barn behöver få med sig erfarenheter av att vara 

fysiskt aktiva redan från förskolan för att skapa sig fysiska vanor att ha med sig 

vidare till skolan. Ericsson (2003) skriver att ökad fysisk aktivitet påverkar barns 

skolresultat. Vi tolkar det som att förskollärares didaktiska val och beteenden som 

dem uppmuntrar till i förskolan kan påverka barns fysiska intressen senare i livet. 

Förskollärare kan vara barns förebilder i förskolan och det är därför viktigt att barn 

stöttas när de exempelvis inte vågar utmanas. Resultatet visar att låg självkänsla 

bidrar till inaktivitet, Hwang och Nilsson (2011) hävdar att självtilltron tillför att 

människor vågar ta sig an utmaningar och tro på sig själv. Får barn inte möjlighet till 

att utöva fysisk aktivitet och en stöttning redan i förskolan kan det bidra till att barns 

självtilltro inte utvecklas och vi tror att det kan påverka barns framtida skolresultat 

samt välmående. Därför är barns fysiska erfarenheter från förskolan viktiga inför 

barns framtida skolgång.   

 

Ett arbetssätt som en förskollärare i resultatet nämner med barns fysiska aktivitet är 

digitala verktyg. Enligt O’Dwyer et al. (2013) rekommenderas barn att vara fysiskt 

aktiva i 60 minuter per dag och Pate et al. (2008) menar att barn i förskolan är 

stillasittande stora delar av dagen. Även om forskningen är gjord utomlands anser vi 

att samhället har blivit mer globalt och digitaliserat än vad samhället var tidigare, 

vilket kan påverka att barn i dagens samhälle är mer inaktiva. Resultatet visar dock 

att en förskollärare använder sig av just digitala verktyg för att barn ska få en 

stimulans av fysisk aktivitet. Om vi ser uitfrån den populära ”Shuffla-dansen” som 

artisterna Samir och Viktor dansar, har barn genom digitala vektyg observerat deras 

rörelser och härmat dessa. Det skulle kunna tänkas att om personalen på förskolan har 

en negativ attityd eller är osäkra kring fysisk aktivitet (Copeland et al., 2012) kan 

digitala verktyg vara en stöttning hos både barn och vuxna i den fysiska aktiviteten. 

Det är ett arbetssätt som vi anser är positivt för barns fysiska aktivitet, då digitala 

verktyg kan bidra till att den fysiska aktiviteten blir roligare och medföra en 

rörelseglädje hos barn. Olika arbetssätt med barns fysiska aktivitet kan stimulera barn 

på ett varierat sätt och därför är förskolans miljö och material en viktig beståndsdel 

att ta hjälp av i barns fysiska aktivitet.  

 

O’Dwyer et al. (2013) menar att förskolans miljö inte är en gynnsam miljö för att 

stimulera fysisk aktivitet, det är en aspekt som vi anser bör lyftas då vårt resultat visar 
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att fysisk aktivitet sker hela tiden, hela dagen i förskolan. Vi funderar på om det 

egentligen handlar om vilken förskola barnet går på, då det går att diskutera hur 

förskolans arbetssätt med fysisk aktivitet påverkar barn till att skapa en rörelseglädje. 

Copeland et al. (2012) menar att förskolan kan ha en betydelsefull roll när det handlar 

om att stimulera barns fysiska aktivitet. Utifrån studiens resultat ser vi att 

förskollärare är medvetna kring den fysiska aktivitetens påverkan hos barn och att 

förskollärare utformar miljön samt arrangerar fysiska lekar för att främja barns 

fysiska aktivitet. Vår tolkning av studiens resultat är att både miljöns utformning och 

förskollärarens roll är betydelsefull för barns fysiska aktivitet i förskolan. 

Förskollärarens arbete är komplext och det är många faktorer som påverkar vilka val 

som görs i förskolan, bland annat vilka villkor förskolläraren har i arbetet på 

förskolan, förskollärares egna erfarenheter och intressen. Skolverket (2016) skriver 

att barn ska i förskolan få möjlighet till att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning 

och värdet i att värna om sin hälsa och sitt välmående. Förskollärarna i resultatet 

uttrycker att sin roll innebär att stötta och uppmuntra barnen till fysisk aktivitet och 

därför tror vi att förskollärarens roll och attityd har den största påverkan på barns 

möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan. Ser förskollärare bland annat inomhus- 

och utomhusmiljön som en tillgång i arbetet med barns fysiska aktivitet påverkas 

barnen till att skapa sig sunda vanor kring fysisk aktivitet oavsett miljö. De vuxna 

som arbetar på förskolan är där för barnens skull och förskolans verksamhet ska inte 

påverkas av förskollärarens personliga åsikter och attityder kring fysisk aktivitet.  

8.2 Metoddiskussion 

I studien valdes en kvalitativ ansats för att studiens syfte var att beskriva 

förskollärares arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö. En kvalitativ 

forskning beskriver analysen med ord och vill skapa en större förståelse kring de 

fenomen som efterfrågas. Denscombe (2018) förklarar att skillnaden mellan en 

kvantitativ forskning och en kvalitativ forskning handlar om att den kvantitativa 

forskningen har specifika variabler och ett större urval, medan en kvalitativ forskning 

har ett holistiskt synsätt och ett mindre urval. En kvantitativ ansats hade i 

föreliggande studie krävt ett omformulerat syfte, andra forskningsfrågor och hade 

troligtvis presenterat andra resultat. Valet av att genomföra kvalitativa intervjuer, 

istället för exempelvis kvantitativa enkäter, var för att vi ville få personliga svar 

istället för att förskollärare kryssar i svar i en enkät där vi inte kan ge följdfrågor eller 

veta hur sanningsenliga svaren är.  

  

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer där tidsintervallen varierade 

mellan 15 - 40 minuter. Syftet var att samtliga intervjuer skulle pågå under minst 30 

minuter, på grund av förskollärares mående, stress och tidsbrist kunde inte alla 

intervjuer genomföras utefter den angivna tiden. Enligt oss fick vi tillräckligt med 

intervjusvar utifrån de tre intervjuerna i föreliggande studie, dock anser vi att 

respondentvalideringen möjliggjorde att vår förståelse för den insamlade datan kunde 

kontrolleras och förbättras. En faktor som kan ha påverkat intervjuernas längd kan 

vara att förskollärarna har fått frågorna i förväg och har medvetet styrt sina svar dit vi 

vill komma. Om vi inte hade skickat frågorna i förväg hade förskollärarna 

förmodligen svarat annorlunda då det hade svarat på frågorna mer spontant, och 

därför inte haft möjlighet att styra sina svar utifrån våra intervjufrågor. Vår 

uppfattning var att två av frågorna hade förskollärarna svårt att svara på då de 

upprepade redan sagda svar, det kan enligt oss betyda att utformningen av frågorna 

gick in i varandra. Därför ifrågasätter vi frågornas utformning och att i framtida 
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studier är det relevant att genomföra en pilotintervju för att kontrollera och förbättra 

intervjufrågorna. En annan faktor som också kan ha påverkat intervjuerna är att i 

studien genomförde två olika personer intervjuerna, hade endast en person utfört 

samtliga intervjuer hade det troligtvis påverkat studiens resultat. Vi är medvetna om 

att det kan vara en nackdel att två olika har genomfört intervjuerna dock ansåg vi att 

båda skulle genomföra intervjuerna för att flera olika perspektiv är viktigare än ett 

perspektiv. Vi valde att göra ett subjektiv urval vilket gör att ställa sig frågande till 

hur exempelvis ett slumpmässigt urval hade påverkat studiens resultat. Hur hade 

studiens resultat påverkats av att vara bosatta i en annan del i Sverige? I större städer 

eller förskolor som har sina lokaler i lägenheter har andra förutsättningar till fysisk 

aktivitet i förskolans miljö, vilket gör att om vi hade genomfört studien med ett annat 

urval hade vi troligtvis fått ett annat resultat.  

 

I studien valdes två teorier som vi i efterhand anser har varit till stor hjälp för att 

formulera intervjufrågorna samt för att kunna analysera studiens resultat. Den 

sociokulturella teorin syftade till förskolans miljö och till samspel mellan barn, vuxna 

och miljö. Dock ansåg vi att den sociala inlärningsteorin kunde lyfta förskollärarens 

roll ännu mer på ett sätt som vi ansåg behövdes i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

8.3 Vidare forskning 

Studiens syfte var att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barns 

fysiska aktivitet i förskolans miljö och mycket av den forskning vi har valt ut till den 

här studien syftar till förskollärares beskrivningar av barns fysiska aktivitet. Det hade 

därför i en vidare forskning varit lämpligt att undersöka hur barn upplever sin egen 

fysiska aktivitet i förskolans miljö genom att intervjua och observera barnen under en 

längre tid. Ska den svenska förskolan utgå från ett barnperspektiv är det väsentligt att 

göra en studie kring hur barn upplever sin egen fysiska aktivitet. 

 

I resultatet lyfter en förskollärare att de använder digitala verktyg i deras arbete med 

fysisk aktivitet i förskolan. Det hade enligt oss varit intressant att ställa följdfrågor 

om på vilket sätt förskollärarna i föreliggande studie använder sig av digitala verktyg 

som metod i syfte till barns fysiska aktivitet. Därför hade det i en vidare forskning 

varit relevant att intervjua och observera hur förskollärare uppfattar och använder 

digitala verktyg i arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolan och se vad forskning 

visar kring digitala verktyg i samband med barns fysiska aktivitet.  
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IV 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor innan själva intervjun: 

➢      Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

➢      När studerade  du till förskollärare? 

➢      Vart studerade du till förskollärare? 

  

Intervjufrågor: 

 

1. Vad är fysisk aktivitet i förskolan för dig? 
 

2. När sker fysisk aktivitet i förskolan? 
 

3. Var sker fysisk aktivitet i förskolan? 
 

4. Hur främjar du barns fysiska aktivitet? 
 

5. Vad anser du påverkar barns fysiska aktivitet i förskolan? 
 

6. Hur uppfattar du att fysisk aktivitet påverkar det enskilda barnet? 
 

7. Hur uppfattar du att fysisk aktivitet påverkar barngruppen? 
 

8. Hur stimulerar förskolans miljö barns fysiska aktivitet? 
 

9. Hur stimulerar du barns fysiska aktivitet utifrån förskolans miljö? 

10. Hur används inomhusmiljön som ett verktyg för att främja fysisk aktivitet? 
 

11. Hur används utomhusmiljön som ett verktyg för att främja fysisk aktivitet? 
 

12. Hur påverkas dina didaktiska val av våra årstider? 

13. Hur ser du på din roll som förskollärare i arbetet med barns fysiska aktivitet i 

förskolan? 
 

14. Behövs det redskap för att utöva fysisk aktivitet? Varför? Vilka? 

 

15. Vilka möjligheter upplever du i arbetet med fysisk aktivitet? 

 

16. Vilka svårigheter upplever du i arbetet med fysisk aktivitet? 

 

17. Är det något du vill tillägga kring ämnet? 
 

 
 

 

 



  
 

V 

Bilaga B Missiv 

 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som skriver examensarbete om barns fysiska aktivitet i 

förskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Vi undrar om du har möjlighet att ställa upp för en intervju? Den tar ungefär 30 minuter 

och den kommer innehålla frågor utifrån förskollärares arbete kring barns fysiska 

aktivitet i förskolans miljö. Intervjun kommer att spelas in med ljudinspelning. Studien 

omfattar de fyra forskningsetiska principerna som innebär bland annat att du är anonym, 

och all information hanteras av sekretess och kommer endast användas till den här 

studien. 

 

Vi ser fram emot att höra av från dig! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Immonen och Mimmi Strandberg 

 

Mail och telefonnummer skrevs här 
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