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Abstrakt 

Studiens syfte är att belysa hur förskollärare kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet 

i förskolan. Studien undersöker även hur förskollärare kan arbeta, för att ge barn 

möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk aktivitet. De 

frågeställningar som undersöks i studien är, hur säger sig förskollärare att de arbetar 

för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet i förskolan samt hur kan förskollärare 

arbeta för att ge barn möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till fysisk 

aktivitet.  
 
Studien utgår från kvalitativa data och vilar på semistrukturerade intervjuer som har 

genomförts med åtta verksamma förskollärare. För att analysera det resultat som 

blev synligt vid intervjuerna användes den socialkognitiva teorin som 

analysredskap. Studiens resultat visar på att fysisk aktivitet är något som kan ske 

under spontana och planerade former. Vidare framkommer det att förskollärarna är 

överens om att fysisk aktivitet är lättare att uppmuntra till utomhus än inomhus. Det 

blir också synligt att miljön har en stor inverkan när det kommer till vilken fysisk 

aktivitet som är möjlig att uppmuntra till inomhus respektive utomhus. För att barn 

ska få möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet visar 

resultatet att förskollärare behöver inta en positiv inställning till området. 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, förskola, barn, utomhusmiljö, inomhusmiljö, uppmuntran 

Tack 

Vi vill börja med att tillägna ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid och 

ställde upp och medverkade i vår studie. Vi vill även passa på att rikta ett tack till 

vår handledare Monica Preutz för den vägledning och hjälp som vi har fått under 

studiens gång. Ett sista tack tillägnas våra familjer och vänner som har stöttat oss 

under den här resan.  
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1 Inledning 

Under vår förskollärarutbildning vid Linnéuniversitetet läste vi kursen ”Hälsa och 

motorik” som valbar kurs. Det område som vi intresserade oss för var fysisk 

aktivitet och vilken central roll fysisk aktivitet har för barn i förskolan. Studier visar 

att fysisk aktivitet och motorisk träning har ett samband när det kommer till barns 

skolprestationer och grovmotoriska färdigheter (Ericsson 2003; Ericsson & Karlsson 

2012). I och med att fysisk aktivitet har en avgörande roll för barns inlärning och 

grovmotoriska utveckling vill vi i den här studien lyfta fysisk aktivitet i förskolan.  
 
Tudor-Locke et al. (2011) skriver om de rekommendationer som finns för den grad 

av fysisk aktivitet som barn bör utöva varje dag. Förskolebarn rekommenderas en 

aktivitetsvolym på omkring 10 000–14 000 steg per dag, vilket motsvara 60–100 

minuters fysisk aktivitet dagligen. Förskolan utgör en betydelsefull arena i den 

aspekten att ge barn möjlighet att komma upp till den rekommendation av fysiska 

aktivitet som finns. Närmare 510 000 barn var inskrivna i den svenska förskolan år 

2017, det betyder att 84 procent av samtliga barn i åldersgruppen 1–5 år var 

inskrivna (Skolverket 2017). Med motiveringen att många barn idag går i förskolan, 

behöver förskollärare tillämpa olika strategier för att ge barn möjlighet att komma 

upp till den rekommendation som finns för fysisk aktivitet. Studien har därför i syfte 

att belysa hur förskollärare kan arbeta för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. 

Studien har också i avsikt att undersöka hur förskollärare kan arbeta för att ge barn 

möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk aktivitet.  

 
I förskolans nya läroplan (Lpfö 2018) som träder i kraft den 21 juli 2019 står det att 

fysiska aktiviteter är något som barn ska få möjlighet att delta i och att de 

därigenom får möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga. Förskolan ska även göra 

det möjligt för barn att utveckla sitt intresse när det kommer till att vara fysiskt 

aktiva, detta genom att låta barn få uppleva rörelseglädje. I ett av förskolans mål står 

det bland annat att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin motorik och 

förståelse för vikten av att vårda sitt eget välbefinnande och hälsa (ibid). I och med 

att läroplanen är tolkbar, betyder det att verksam personal i förskolan själva får ta 

ställning till hur det som står i läroplanen kan förmedlas till barnen. Med stöd 

utifrån att läroplanen är tolkbar vill vi undersöka hur förskollärare kan uppmuntra 

barn till fysisk aktivitet. Både när det kommer till miljöer, material, planerade 

aktiviteter, förskollärares förhållningssätt, verbala uttalanden samt beteenden som 

kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet.   
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2 Bakgrund 

I följande kapitel kommer en definition av begrepp och tidigare forskning kring 

undersökningsområdet att presenteras. Artiklar och avhandlingar kommer att 

presenteras utifrån rubriker med fokus på dess innehåll, till sist kommer det val av 

teoretiskt ramverk som gjorts att tas upp.   

 Definition av begrepp  

2.1.1 Förskola och förskollärare  

I skollagen (SFS 2010:800) står det att förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg, 

förskolan har också i ansvar att stimulera barns lärande och utveckling. För att 

förskolans verksamhet ska bilda en helhet för utveckling, lärande och omsorg 

behöver verksamheten utgå ifrån barnets behov och en helhetssyn på barnet. På 

förskolan ska barn från ettårsåldern erbjudas plats i den omfattning barnets föräldrar 

förvärvsarbetar eller studerar.  

 

Förskollärare beskrivs enligt skollagen (SFS 2010:800) som en person som innehar 

legitimation och därmed har en behörighetsgivande examen för att få undervisa i 

förskolan. I förskolans läroplan (Lpfö 2018) står det att förskolläraren ansvarar för 

undervisningen och dess pedagogiska innehåll för att det målinriktade arbetet ska 

främja barns lärande och utveckling. Utbildningen ska präglas av en positiv 

framtidstro, där barnen bland annat ges möjlighet att vistas i olika naturmiljöer samt 

förutsättningar för att delta i fysiska aktiviteter. För att därigenom få möjlighet att 

utveckla en allsidig rörelseförmåga. Vidare beskriver förskolans läroplan att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för att vara fysisk aktiv genom att 

utbildningen ska möjliggöra att barnen får uppleva rörelseglädje (ibid). 

2.1.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet handlar om hur man ökar energiförbrukningen i kroppen, detta 

genom att utöva kroppsrörelser som utförs av skelettmuskulaturen (Berg 2008). 

Aktiviteter där energiförbrukningen ökar kan vara vid promenad, löpning, cykling 

samt genom andra vardagliga aktiviteter som att gå i trappor eller kratta löv 

(Faskunger 2013). Det handlar helt enkelt om att få en puls som är högre än 

vilonivå, vilket infaller vid sömn samt lugnare aktiviteter. När det kommer till barn 

går det att koppla ihop fysisk aktivitet med lek, barn avgör själva vad det är som 

utgör en lek. Fysisk aktivitet kopplat till lek kan innebära att barn springer uppför 

och nerför i en backe, barnet upplever kanske själv situationen som en lek samtidigt 

som barnet är fysiskt aktivt (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2010). 

2.1.3 Uppmuntra 

Begreppet uppmuntra handlar om att påverka en person till att vilja göra något, detta 

genom att framhålla det positiva i en specifik situation (Nationalencyklopedin). I 

den här studien syftar begreppet uppmuntra till hur förskollärare på olika sätt kan 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Det kan vara hur förskollärare planerar och 

nyttjar de miljöer som finns att tillgå. I studien kan uppmuntran även innefatta 
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förskollärares förhållningssätt, beteenden, verbala uttalanden samt planerade 

aktiviteter, vars syfte är att uppmuntra barn till ett fysiskt aktivt beteende.  

 Tidigare forskning 

2.2.1 Varför fysisk aktivitet  

Timmons et al. (2012) har studerat yngre barns fysiska aktivitet. Studierna gjordes 

utifrån olika åldersgrupper där barn i åldrarna 1 månad till 4 år och 9 månader låg i 

fokus. Studiens syfte var att förtydliga sambandet mellan fysisk aktivitet och olika 

hälsoindikatorer när det kommer till barns första levnadsår. Resultatet visar att barns 

hälsa hänger ihop med hur mycket fysisk aktivitet som barn utövar dagligen. Hög 

fysisk aktivitet visar sig ha positiva samband när det kommer till BMI, ben- och 

skeletthälsa, motoriska färdigheter, kognitiv utveckling, psykosocial hälsa och hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

 

Ericsson (2003) presenterar de effekter som en ökning av fysisk aktivitet och 

motorisk träning kan komma att ge gällande elevers motorik och skolprestationer. 

Genom att elever i årskurs 1–3 fick mer fysisk aktivitet och motorisk träning 

förbättrades deras grovmotorik. Elevernas skolprestationer och inlärning påverkades 

också positivt av den ökningen av fysisk aktivitet och motorik som de fick. Ericsson 

och Karlsson (2012) har gjort en nio år lång studie på en skola. Där de studerade 

barn från årskurs 1–9. Syftet med studien var att ta reda på om fysisk aktivitet och 

anpassad motorisk träning hade någon inverkan på motoriska färdigheter och 

studieresultat. Forskarna studerade två olika grupper där ena gruppen hade fysisk 

aktivitet fem gånger i veckan á 45 minuter samt tillgång till motorisk träning. Den 

andra gruppen hade fysisk aktivitet två gånger i veckan. Resultatet visar att barn 

som är mer fysiskt aktiva dagligen och som har anpassad motorisk träning, har 

bättre möjligheter att klara sina studier samt att de utvecklar sina motoriska 

färdigheter.  

 

I en tidigare studie har man studerat om det finns något samband mellan fysisk 

aktivitet i barndomen kopplat med fysisk aktivitet i vuxen ålder. Studien pågick 

under 21 års tid där ett urval av 2309 barn och ungdomar studerades gällande 

stabiliteten i deras fysiska aktivitet. Var tredje år följdes deltagarna upp och nya 

mätningar gjordes, den fysiska aktiviteten mättes med ett individuellt frågeformulär 

som utformades vid en medicinsk undersökning. I resultatet gick det att se att de 

aktivitetsmönster som skapas i barndomen visar ansatser till att följa med upp i 

vuxen ålder (Telama et al. 2005).  

2.2.2 Miljöns betydelse för fysisk aktivitet  

Det går att konstatera att utevistelse och utformning av utemiljön har en avgörande 

roll när det kommer till vilken grad av fysisk aktivitet som barn utövar. I en studie 

jämförs förskolor i olika länder med syftet att undersöka hur mycket fysisk aktivitet 

som utförs på de olika förskolorna. I studien fick de deltagande barnen bära ett 

mätverktyg för att göra det möjligt att mäta barnens fysiska aktivitet. Det resultat 

som framkom var att förskolor som spenderar mer tid utomhus har betydligt högre 

fysisk aktivitet per minut än de förskolor som spenderar mer tid inomhus under 
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dagen på förskolan (Raustorp et al. 2012). En annan studie där barns aktivitetsnivå 

har studerats visar på samma resultat, att barns aktivitetsnivå är högre utomhus 

jämfört med inomhus (Soini et al. 2014). 

 

I Pagels och Raustorps (2013) studie studeras förskolebarns grad av fysisk aktivitet i 

förskolan. I studien tittar forskarna på förskolegårdar och dess utemiljöer, där de 

försöker finna faktorer som påverkar barns aktivitetsmönster. Som 

datainsamlingsmetoder användes observationer och mätredskap som visade hur 

fysiskt aktiva barnen var. Resultatet visar att förskolebarn som går i en förskola med 

en bra utformad skolgårdsmiljö är mer fysiskt aktiva än de förskolebarn som går på 

en förskola med en sämre utformad skolgårdsmiljö. Även Boldemann et al. (2006) 

menar att förskolor och dess utformning av utemiljön är avgörande för den grad av 

fysisk aktivitet som barn utövar. I studien undersöktes effekter som utomhusmiljön 

har på spontan fysisk aktivitet. Barnen fick bära mätredskap för att göra det möjligt 

att räkna ut hur fysisk aktiva barnen var. Resultatet visar att en gård som är stor till 

ytan med nivåskillnader, träd, buskar och passager bidrar till mer fysisk aktivitet än 

gårdar som saknar dessa utmärkande egenskaper.  

 

Sugiyama, Okely, Masters och Moore (2010) har i sin studie undersökt 

egenskaperna mellan förskolebarns fysiska aktivitet och utomhusvistelsen på 

förskolan. Resultatet visar att utomhusmiljön har positiva effekter när det kommer 

till att ge barn möjligheter till att vara fysiskt aktiva. Däremot anser forskarna att 

storleken på förskolors utegårdar inte behöver ha något samband med den grad av 

fysiska aktivitet som utövas. Förutom utomhusmiljön lyfts resurser i form av 

lekredskap som förskolan har att tillgå för att tillgodose barnens möjlighet till fysisk 

aktivitet. Forskarna i studien menar att tillgångar i form av klätterställningar och 

andra redskap som går att koppla till rörelse ökar barns fysiska aktivitet. Vidare 

anser forskarna att fysisk aktivitet och motorik är något som det borde skapas 

utrymme för i de inomhusutrymmen som förskolan har att tillgå. På så sätt blir det 

möjligt för barn att träna och engagera sig i deras motorik genom att utöva 

aktiviteter som dans eller andra aktiviteter som innefattar rörelse eller motorisk 

träning (ibid).  

 

I en annan studie visar resultatet att barn rör på sig mer i den naturliga miljön som 

skogen erbjuder, jämfört med den grad av fysisk aktivitet som barn kommer upp i 

vid en traditionell lekplats. I studien jämförs barns lek och fysiska aktivitet mellan 

en traditionell lekplats och den naturliga lekplatsen som barnen får när de vistas i 

skogen. Tjugofem förskolebarn deltog i undersökningen och det gjordes tjugofem 

observationer på vardera plats. Det resultatet som framkommer i studien är att barn 

som vistas i skogens naturliga lekplats är mer fysiskt aktiva än barn som vistas på en 

traditionell lekplats. Vidare visar resultatet att skogen bidrar till ett bredare utbud av 

lek i form av olika “jagalekar” i och med att det finns bra möjligheter att gömma sig 

(Torkar & Rejc 2017). 

2.2.3 Förskollärares centrala roll 

Utifrån Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2012) studie dras 

slutsatsen att det inte bara är miljön som spelar en avgörande roll för att barn ska få 
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möjlighet att utöva fysisk aktivitet. I studien använder forskarna sig av fokusgrupper 

och enskilda intervjuer för att ta reda på vad förskollärare noterade som fördelar och 

nackdelar kring fysisk aktivitet för barn i förskolan. Resultaten visar att 

förskollärares inställning, kreativitet och kunskap kring fysisk aktivitet är avgörande 

för barns möjlighet till fysisk aktivitet. Trots att barn har samma tillgång till 

förskolans miljöer kan barn hämmas av förskollärares synsätt av fysisk aktivitet.  

 

Sugiyama et al. (2010) har studerat förskolebarns fysiska aktivitet utomhus, 

resultatet visar att utomhusmiljön och lekredskap ses som betydelsefulla 

komponenter för att barn ska uppmuntras till att vara fysiskt aktiva. Vidare lyfter 

forskarna förskollärarens roll och engagemang, då de anser att förskollärares 

inställning utgör den viktigaste komponenten när det kommer till att öka barns 

intresse gällande rörelse. Förskolepersonalen ansvarar för att på olika sätt ge barnen 

förutsättningar så att barnen på egen hand kan utöva fysisk aktivitet. Det är också av 

betydelse att personalen i förskolan skapar möjligheter och uppmuntrar barnen till 

fysisk aktivitet i form av olika övningar. Även Martín-Matillas et al. (2011) menar 

att uppmuntran från vuxna ses som en avgörande faktor när det kommer till fysisk 

aktivitet. I studien undersöktes sambandet mellan ungdomars fysiska aktivitet i 

relation till det engagemang och uppmuntran som de fick från sina familjer. Med 

hjälp av mätredskap och ett internationellt fysiskt aktivitetsformulär var det möjligt 

att mäta ungdomars fysiska aktivitet. Ungdomarna fick själva rapportera in det 

engagemang och uppmuntran som de ansåg att de fick utifrån kategorierna låg, 

medel och hög. Resultatet visar att den uppmuntran som ungdomar får från vuxna i 

deras omgivning är starkare associerad med den grad av fysisk aktivitet som utövas 

än när det kommer till vuxnas engagemang av fysisk aktivitet.  

 

Ytterligare en central roll som förskollärare har är att planera för fysisk aktivitet i 

förskolan, i en studie deltog åttiofyra barn med syftet att jämföra förskolebarns 

engagemang av fysisk aktivitet. Med hjälp av mätredskap var det möjligt att studera 

barnens fysiska aktivitet. Det var två olika grupper som jämfördes, ena gruppen 

hade möjlighet till fri fysisk aktivitet i utomhusmiljön, den andra gruppen hade två 

planerade rörelsetillfällen på trettio minuter vardera i veckan. Resultatet visar att 

förskolebarn som är med i planerade rörelseprogram har ett mindre stillasittande 

beteende. Dessa barn visar sig också ha en måttlig till kraftig fysiska aktivitet 

jämfört med de barn som enbart har tillgång till fysisk aktivitet utomhus. Vidare 

visar resultatet att förskolebarn som får möjlighet att delta i planerade 

rörelseprogram har lättare att på egen hand vara mer engagerade i fysisk aktivitet 

utomhus (Palmer, Matsuyama & Robinson 2017).  

 Teoretiskt ramverk 

2.3.1 Socialkognitiv teori 

Grundaren till den socialkognitiva teorin är Albert Bandura, vars teori syftar till att 

det ständigt sker ett samspel mellan individen, individens handlande, samt den 

omgivande miljön. Det ständiga samspel som sker mellan de tre olika faktorerna 

påverkar i sin tur beteendet fysisk aktivitet (Bandura 1977). Vidare syftar den 

socialkognitiva teorin på att individens beteende och handlande påverkas, detta 



 

6(31) 

 

 

genom exempelvis aktivitetens form och aktivitetens intensitet. Det innebär att den 

interaktion som sker mellan en person och omgivningen påverkas av andra personer 

i dess sammanhang. Med andra ord kan den omgivande miljön, väder och 

aktivitetsutbud påverka hur beteendet kring fysisk aktivitet blir.  

 

Inom den socialkognitiva teorin finns begreppet self-efficacy som innefattar 

människans tillit till eller tro på sin förmåga att utföra en uppgift i en situation. Det 

innebär att man har en tro på sin egen förmåga att nå de mål man tänkt genom att 

slutföra vissa uppgifter (Bandura 1977). Den grad av self-efficacy som en människa 

har är situationsbunden och kan därmed förändras beroende på olika förhållanden. 

Faktorer som kan påverka graden av self-efficacy är väder, val av aktivitet, 

aktivitetens svårighetsgrad, i vilken utsträckning personen i fråga får socialt stöd 

samt om personen känner trygghet i miljön där aktiviteten utspelar sig (Bandura 

1994). 

 

Två övergripande metoder som påverkar en människas self-efficacy är förebilder 

och övertalning, uppmuntran och beröm. När det kommer till förebilder beskriver 

Bandura (1977, 1994) att det handlar om att observera människor i sin omgivning. 

Gärna människor som kommit något steg längre i sitt beteende när det kommer till 

att vara fysiskt aktiv. Att observera och finna förebilder i sin omgivning har en stor 

påverkan när det kommer till att höja ens self-efficacy. Den andra metoden som 

påverkar en människas self-efficacy är övertalning, uppmuntran och beröm. Genom 

att fysisk aktivitet marknadsförs som något frivilligt och lustfyllt och inte som något 

tvång eller något som är jobbigt påverkas ens self-efficacy positivt. Det är också av 

vikt att den som vägleder ger beröm och uppmuntrar för att beteendet fysisk 

aktivitet ska påverkas positivt.   



 

7(31) 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel kommer en förklaring till hur syftet är formulerat för att det ska bli 

vetenskapligt relevant, detta med stöd utifrån tidigare forskning. Vidare kommer 

studiens syfte och frågeställningar att presenteras.  

 Bakgrund till syftets formulering 
Den tidigare forskningen som presenteras i studien, visar på att barn är mer fysiskt 

aktiva utomhus än inomhus (Raustorp et al. 2012; Soini et al. 2014). Att 

förskollärares inställning, kreativitet och kunskap kring fysisk aktivitet har en 

avgörande roll är också något som forskningsresultat visar på (Copeland et al. 

2012). Utifrån tidigare forskningsstudiers resultat framkommer det dock inte 

konkreta exempel på hur förskollärare kan göra för att uppmuntra barn till att vara 

fysiskt aktiva, därav ligger den tidigare forskningen till grund för vårt syfte.  

 

Forskning visar på de positiva effekter som fysisk aktivitet har, både när det 

kommer till barns inlärning och grovmotoriska utveckling (Ericsson 2003; Ericsson 

& Karlsson 2012). Vidare visar andra forskningsresultat att barns dagliga utövning 

av fysisk aktivitet har ett samband med barns hälsa (Timmons et al. 2012). Därav 

blir det relevant att undersöka hur förskollärare kan arbeta för att barn ska få 

möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk aktivitet. 

Detta för att barn redan i tidig ålder ska få möjlighet att utveckla ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet och på så sätt få ta del av de positiva effekter 

som fysisk aktivitet har. 

 Syfte 
Studiens syfte är att belysa hur förskollärare kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet 

i förskolan. Studien har också i syfte att undersöka hur förskollärare kan arbeta för 

att ge barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk 

aktivitet.  

 Frågeställningar 
Hur säger förskollärare att de arbetar för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet i 

förskolan? 

 

Hur kan förskollärare arbeta för att ge barn möjlighet att utveckla ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet?   
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4 Metod 

I det här kapitlet redovisas studiens val av metod och det redskap som användes för 

att samla in empirin till vår studie. Vidare redogörs det urval som gjordes samt hur 

genomförandet gick till. Kapitlet tar även upp analysarbetet, de etiska 

ställningstagande som vi tog hänsyn till samt kvalitetskriterier. Kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion.  

 Val av metod 
När metod skulle väljas gick vi igenom de olika metodernas tillvägagångssätt. Detta 

för att medvetandegöra att de olika metoderna har olika begränsningar och 

möjligheter. Metoderna som diskuterades var, enkäter, observationer och intervjuer. 

Denscombe (2018) menar på att det val av metod som väljs ska grunda sig i det 

syftet metoden ska hjälpa till att besvara i forskningsprojektet. Efter att ha gått 

igenom möjligheter och begränsningar i de tre olika metoderna valdes metoden 

intervju.   

4.1.1 Kvalitativa data  

Studien har samlat kvalitativa data med hjälp av intervju som metod. Bryman 

(2011) beskriver kvalitativa intervjuer som en term för olika intervjustilar, vilket går 

att koppla samman med kvalitativ forskning.  

 

Kvalitativ forskning karaktäriseras av att en djupare och fylligare undersökning görs 

inom ett område eller problem. Det som är intressant är deltagarnas perspektiv, 

förståelse och uppfattning. Som forskare handlar det att komma nära deltagarna för 

att kunna tolka och skapa en förståelse för deras omvärld (Bryman 2011). Den 

forskningsmetod som vi valde att använda, speglade sig utifrån det som vår studie 

ville ha svar på. Nämligen att belysa hur förskollärare kan uppmuntra barn till fysisk 

aktivitet i förskolan. Studien har också i syfte att undersöka hur förskollärare kan 

arbeta för att ge barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende 

till fysisk aktivitet. Därför blev det av intresse att komma nära förskollärarnas 

perspektiv för att få syn på deras förhållningssätt, erfarenheter och arbetssätt inom 

området.  

4.1.2 Semistrukturerad intervju som redskap  

För att få fram material med relevans för vårt syfte och frågeställningar användes 

semistrukturerade intervjuer. Denna datainsamlingsmetod karaktäriseras av 

flexibilitet. Forskaren utgår från en lista med frågor som ställs vid intervjun. 

Metoden gör det möjligt att ställa följdfrågor på det som respondenten säger. Det 

gör att respondenten får utrymme att tala mer utförligt och utveckla sina svar 

(Bryman 2011; Denscombe 2018).  

 

De semistrukturerade intervjuer som utfördes i studien utgick från en intervjuguide 

(se bilaga 2) där öppna frågor ställdes. Denscombe (2018) beskriver att öppna frågor 

ger respondenten möjlighet att få utrymme och uttrycka sig med sina egna ord. På så 

sätt fick respondenterna i studien möjlighet att beskriva och förtydliga sitt 
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förhållningssätt, erfarenheter och arbetssätt till fysisk aktivitet. Därför blev 

semistrukturerade intervjuer ett användbart redskap att använda för att samla in data.  

 Målgrupp och urval 
Den målgrupp som stod i fokus för studien var förskollärare, varför det var 

förskollärare som utgjorde den relevanta informationsgruppen hade att göra med 

studiens syfte. Studiens syfte var att belysa hur förskollärare kan uppmuntra barn till 

fysisk aktivitet i förskolan. Samt att undersöka hur förskollärare kan arbeta för att ge 

barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk 

aktivitet. Syftet riktade sig mot hur förskollärare kan arbeta med fysisk aktivitet i 

förskolan. I och med detta blev förskollärare av intresse, då deras tankar, 

förhållningssätt och arbetssätt gällande fysisk aktivitet skulle belysas. Därav blev 

det inte relevant att intervjua deltagare som barnskötare, vårdnadshavare, barn eller 

politiker då det inte stod i fokus för studiens syfte. Anledningen till varför syftet 

riktade sig till förskollärare och inte annan personal i verksamheten, har att göra 

med det uppdrag och ansvar som förskollärare har i relation till det som står i 

förskolans läroplan. Förskollärare har bland annat i uppdrag att uppmuntra barn till 

att vara fysiskt aktiva (Lpfö 2018).  

 

För att få fram ett urval av den målgrupp som stod i fokus för studien, valdes det att 

enbart intervjua förskollärare för att respondenterna skulle ha en liknande utbildning 

med behörighetsgivande examen. På så sätt gick det att utgå från att alla 

respondenterna hade samma förutsättningar. Ytterligare ett kriterium var att 

respondenterna skulle vara verksamma inom förskolan. Andra kriterier som ålder, 

kön, tid i yrket eller vidare kompetens inom fysisk aktivitet var inte av relevans för 

studien. Denscombe (2018) skriver om subjektivt urval, vilket betyder att forskaren 

medvetet väljer deltagare som är handplockade för ämnet som undersöks. Genom att 

medvetet välja deltagare som med största chans besitter den expertis eller erfarenhet 

som ger betydelsefulla insikter och information gällande forskningsämnet, blir det 

för forskaren möjligt att få den ultimata informationen. Vi valde medvetet att 

handplocka just förskollärare som respondenter, då vi ansåg att de med största 

sannolikhet skulle kunna ge oss betydelsefull information kring ämnet. Eftersom att 

förskollärare har i uppdrag att uppmuntra barn till fysisk aktivitet, förutsätts det att 

urvalsgruppen skulle kunna ge svar på studiens syfte. Genom urvalsprocessen blev 

det möjligt för oss att få fram åtta förskollärare, som var verksamma på sju olika 

förskolor runt om i södra Sverige.  

 

Tabell 1. Sammanställning av intervjudeltagarna. 

Förskollärare Vilket år de tog 

förskollärarexamen  

Antal år inom 

förskolan  

Nuvarande 

åldersgrupp de 

jobbar i 

1 1986 7 år 3-5 år 

2 2018 8 år 1-5 år 

3 1987 31 år 1-2 år 
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4 1991 27 år 1-2 år 

5 1990 23 år 1-5 år 

6 2012 13 år 2,5-5 år 

7 1991 27 år 3-5 år 

8 1991 30 år 1-5 år 

 

 Genomförande 
Först skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) till sju slumpmässigt valda 

förskolechefer runt om i södra Sverige, där de fick ta del av studiens syfte och vad 

det skulle innebära att delta i studien. Vidare delgav förskolecheferna informationen 

till sina anställda förskollärare. Vid denna process fick vi kontakt med fyra 

förskollärare samt en barnskötare. Vidare kontaktades fem förskollärare som vi 

kändes och visste var verksamma inom förskolan. En av dessa kontaktades via mail 

och de andra fyra kontaktades via telefon där de fick ta del av informationsbrevet. 

Vid denna process fick vi endast kontakt med de förskollärare som kontaktades via 

telefon. Urvalet av de nio tänkbara respondenterna behandlades och utifrån den 

målgrupp som stod i fokus för studien valdes det att tacka nej till barnskötaren. 

Vidare valdes det att gå vidare med de åtta förskollärarna som också gav sitt 

samtycke till att delta i studien. 

 

Förskollärarna fick själva möjlighet att bestämma var intervjuerna skulle äga rum. 

Fyra av åtta förskollärare valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats. Detta i 

och med att det var i samband med att de hade slutat arbetsdagen eller för att de 

skulle kunna ansluta sig till barngruppen efter intervjun. Fyra av respondenterna 

önskade möte på annan plats, vilket ordnades genom att låna en lokal där 

intervjuerna kunde genomföras.  

 

Varje intervju tog mellan 18 och 28 minuter beroende på hur mycket förskollärarna 

kände att de hade att delge kring de öppna frågorna som ställdes. Innan intervjuerna 

påbörjades delgavs respondenterna ytterligare en gång gällande den grundläggande 

information som berörde de forskningsetiska kraven. Varje intervju började med 

allmänna frågor om förskollärarna, för att de skulle känna sig mer bekväm i 

situationen. Denscombe (2018) skriver att det lämpar sig att börja en intervju med 

lättare frågor om respondenterna själva, för att de ska ges möjlighet att slappna av 

och finna sig tillrätta. Efter de allmänna frågorna om förskollärarna fortlöpte 

intervjuerna med frågorna utifrån intervjuguiden (se bilaga 2). Utöver de frågor som 

stod med i intervjuguiden ställdes det följdfrågor till det som förskollärarna svarade.  

 

Intervjuerna spelades in för att viktig information inte skulle glömmas bort och för 

att göra det möjligt att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i dess helhet. 

Denscombe (2018) skriver om upptagning av intervjuer och menar på att det är av 

vikt att använda sig av ljudupptagning, i och med att det mänskliga minnet kan ses 
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som opålitligt i sammanhanget. Intervjuerna transkriberades efter hand och var klara 

inom en vecka från första intervjutillfället. Transkriberingen av samtalen 

genomfördes genom att vi lyssnade på de inspelade intervjuerna och sedan 

ordagrant skrev ner det som sades. Det ansågs dock inte vara av relevans att skriva 

ner “hmm” och “eh”, därför valdes det bort vid transkriberingarna av samtalen.   

 Analys och bearbetning av data 
När det kommer till analys och bearbetning av data blev transkriberingarna av 

intervjuerna den första fasen i arbete med den insamlade datan. När intervjuerna var 

omarbetade till text underlättades det fortsatta arbetet. Transkriberingarna skrev ut i 

pappersformat och lästes mer noggrant innan processen av att finna tema och 

kategorier började. Efter det att transkriberingarna hade lästs igenom började vi 

finna mönster, det gjordes markeringar i texterna där förskollärarna visade på 

liknande svar. Dessa markeringar gjordes med olika färger för att tydliggöra de 

mönster som framkom. På så sätt skapades det nyckelord i transkriberingarna.  

 

För att finna lämpliga teman i de olika transkriberingarna togs det hjälp av studiens 

frågeställningar. Enligt Bryman (2011) innefattar teman återkommande 

upprepningar som går att finna i datainsamlingen. Författaren poängterar också att 

det kan handla om att synliggöra likheter och skillnader som framkommer i det 

insamlade datamaterialet. Återkommande mönster som gick att finna i studiens 

datainsamling utgjorde tre teman. Till frågeställning ett kopplades det två teman; 

hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet i förskolan och hur 

förskollärare använder sig av miljön för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Till 

frågeställning två kopplades temat; hur förskollärare ger barn möjlighet att utveckla 

ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet. Arbetet fortlöpte med att koda varje 

tema för att finna lämpliga kategorier, där togs de tidigare färgmarkeringarna till 

hjälp. Därav blev det tydligt vilka citat som skulle placeras under respektive tema. 

Temat; hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet i förskolan fick 

kategorierna; hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet inomhus och hur 

förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet utomhus. Det andra temat; hur 

förskollärare använder sig av miljön för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet fick 

kategorierna; miljön inomhus och miljön utomhus. Det tredje temat; hur 

förskollärare ger barn möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till fysisk 

aktivitet fick kategorierna; att vara en god förebild och vikten av uppmuntran för 

rörelseglädje.  

 Kvalitetskriterier kopplat till denna studie  

4.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär huruvida forskarens valda forskningsinstrument är objektiv i sitt 

användande och att det går att överföra till en annan forskning. Det syftar till kunna 

återskapa en studie där samma forskningsinstrument används och att resultatet blir 

detsamma (Denscombe 2018; Bryman 2011). Att använda semistrukturerade 

intervjuer som metod hade sin utgångspunkt i att skapa en större förståelse för hur 

de verksamma förskollärarna uppfattar studiens syfte. Studien utgick från åtta 

semistrukturerade intervjuer, som spelades in för att sedan transkriberas. Genom att 
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intervjuerna spelades in fanns det möjlighet att granska hur samtalen fortlöper och 

vilka svar som synliggjordes utifrån intervjufrågorna (se bilaga 2). Under 

intervjuerna ställdes samma intervjufrågor för att ge respondenterna samma 

förutsättningar. Huruvida denna studies forskningsinstrument samt dess resultat 

skulle kunna överföras till annan forskning är svårt att konstatera. Genom att 

synliggöra och använda sig av en tydlig metod och analys, blir det lättare för andra 

forskare att utföra studien på nytt (Denscombe 2018; Bryman 2011).  

4.5.2 Validitet  

Validitet innebär i vilken grad kvalitativa forskare har möjlighet att visa på att deras 

insamlade data är träffsäker och exakt (Denscombe 2018; Bryman 2011). För att 

samla in relevant data till studien användes semistrukturerade intervjuer (se bilaga 

2) vilket gjorde det möjligt att ställa följdfrågor. Följdfrågorna kunde skiljas åt i de 

olika intervjuerna och anpassas efter respondenternas svar. Detta för att 

respondenterna skulle hålla sig till ämnet och därmed studiens syfte och dess 

frågeställningar. De risker som finns med följdfrågor är att frågorna kan bli ledande 

vilket kan påverka svaret. Eftersom att intervjuerna spelades in blev det möjligt att 

kontrollera och granska intervjuerna och därmed ta bort de stycken där ledande 

frågor förekom. Denscombe (2018) menar på att detta är ett sätt för att öka 

validiteten i studien. Frågorna som blev felaktigt ställda togs bort för att öka 

validiteten på studien. Det var också i de inspelade samtalen som det gavs möjlighet 

att höra om de rätta frågorna hade ställt i förhållande till studiens syfte. För att 

forskningsfrågorna ska besvaras menar Denscombe (2018) att det är av relevans att 

de frågor som ställs i intervjun är rätt ställda och därmed knyter an till det som 

forskningen har i syfte att undersöka.  

 Forskningsetiska övervägande  
För att kunna bedriva vår forskning utgick vi från forskningsetiska aspekter, där vi 

tog hänsyn till individskyddskravet. Kravet innefattar bestämmelser över hur 

deltagarna i forskningen får behandlas, så att de inte utsätts för kränkningar eller 

skada (Hermerén 2017). Individskyddskravet kan vidare preciseras i fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska underrätta deltagarna gällande 

studiens syfte och vad studien ska användas till. Deltagarna ska också informeras 

om deras roll i studien (Vetenskapsrådet 2002). Kravet togs hänsyn till genom det 

informationsbrev som skickades ut. Där fick deltagarna möjlighet att läsa om 

studiens syfte och deras uppgift i studien (se bilaga 1). Vidare gavs det ytterligare en 

upprepning av informationsbrevet vid intervjutillfället för att deltagarna återigen 

skulle ges möjlighet att höra syftet med studien samt deras rättigheter.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste samla in samtycke från deltagarna 

gällande deras medverkan i studien. Vidare handlar kravet om att deltagarna har rätt 

att avbryta sin medverkan om de vill, utan att forskaren lägger sig i deras beslut 

(Vetenskapsrådet 2002). Genom det informationsbrev som skickades ut till 
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förskolechefer och förskollärare kunde vi skriftligt samla in samtycke från båda 

parterna gällande förskollärarnas deltagande i intervjustudien.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas uppgifter ska behandlas med 

konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras utan åtkomst av obehöriga 

(Vetenskapsrådet 2002). För att uppnå konfidentialitetskravet har förskollärarna i 

studien fått en specifik siffra samt att det inspelade materialet är förvarat så att 

obehöriga ej har tillgång till det.  

            

Nyttjandekravet står för att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 

får användas i forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas i andra syften än 

till det som forskaren fått samtycke för att använda uppgifterna till (Vetenskapsrådet 

2002). Kravet uppfylls genom att det insamlade forskningsmaterialet endast används 

i den här studien. 

 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare kan uppmuntra barn till fysisk 

aktivitet i förskolan. Studien hade också i syfte att undersöka hur förskollärare gör 

för att ge barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till 

fysisk aktivitet. Genom att använda semistrukturerade intervjuer som metod för att 

samla in data, kunde studiens syfte besvaras. Val av metod gjorde det möjligt att 

komma nära förskollärarnas perspektiv för att få syn på deras förhållningssätt, 

erfarenheter och arbetssätt inom området. Denscombe (2018) skriver att det val av 

metod som görs utgår från det som forskningsprojektet har i syfte att besvara. 

 

Ett metodproblem som uppstod vid genomförandet av de semistrukturerade 

intervjuerna var att det förekom störmoment. Det var störmoment som 

förbipasserande matvagnar samt att det kom in annan personal i rummet som gjorde 

att dessa intervjuer stördes. Trots att val av lokal gjordes i förhållande till att det 

skulle vara möjligt att sitta ostört så förekom det här problemet. På grund av de 

störmoment som uppstod, blev vissa delar i intervjuerna svåra att transkribera samt 

att vi som intervjuare tappade bort oss från det ämne som låg i fokus. Även 

respondenterna påverkades negativt, vilket resulterade i att de kom av sig och 

glömde bort vad det var de skulle säga. Det går inte med säkerhet att säga att detta 

metodproblem inte har haft någon inverkan på studiens resultat. En annan faktor 

som kan ha påverkat resultat har att göra med genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna. De åtta intervjuerna schemalades på fyra dagar, 

vilket resulterades i att det blev svårt att hinna processa varje intervju. Enligt 

Denscombe (2018) tar transkriberingar av ljudinspelningar mycket tid, det beror 

dels på forskarens skicklighet vid tangentbordet. För att det skulle vara möjligt för 

oss att förbättra kvalitén på intervjuerna hade det varit optimalt att processa en 

intervju i taget. Det hade därför varit önskvärt att planera in intervjuerna med flera 

dagars mellanrum, för att vi som intervjuare skulle få chans att lyssna, transkribera 

och se över strukturen på hur frågor ställs innan nästa intervju skulle äga rum.  

 

En kvalitativ forskning utgör en djupare och fylligare studie, det handlar om att den 

som intervjuar skapar och tolkar sig en förståelse kring respondentens omvärld 
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(Bryman 2011). De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt att skapa en 

större inblick i förskollärarnas syn kring de frågeställningar som stod i fokus för den 

här studien. Det gjorde att vi som forskare kunde skapa oss en förståelse kring 

förskollärarnas tankar i och med att svaren blev mer utvecklade. Denscombe (2018) 

menar att öppna frågorna som ställs vid en semistrukturerad intervju ger 

respondenten möjlighet att komma med utvecklande svar. De möjligheter som finns 

med metoden gjorde att vi som intervjuare hade möjlighet att ställa öppna frågor 

och följdfrågor, på så sätt fick förskollärarna möjlighet att komma med utvecklande 

svar. Följdfrågorna kunde dock skilja sig åt beroende på vad förskollärarna sa vid 

intervjutillfället, det gjorde att innehållet till viss del kunde skilja sig åt mellan 

intervjuerna. Den nackdel som vi såg med att kunna ställa följdfrågor var att det 

fanns stor risk för att ledande frågor och frågor som inte hörde till syftet ställdes. 

Vid det påbörjade analysarbetet av datainsamlingen blev det synligt att dessa typer 

av frågor förekom, därav valdes det att plocka bort frågor av denna karaktär för att 

resultatet inte skulle påverkas. Enligt Denscombe (2018) är det av betydelse att 

forskningen baseras på frågor av relevans för studiens undersökningsområde, 

därmed ökar studiens validitet. 

 

Vid transkriberingarna av intervjuerna med förskollärarna, blev det tydligt att vi 

båda hade svårt för den tystnaden som uppstod vid samtalen. Det ledde till att vi 

som intervjuare hade svårt att hålla tyst, vilket resulterade i att det ställdes 

följdfrågor för att konversationerna skulle fortsätta. Förskollärarnas tankar kring den 

föregående frågan kunde därmed påverkas. Enligt Denscombe (2018) utgörs en 

skicklig intervjuare gällande vetskapen om när det är lämpligt att låta tystnaden vara 

eller om det är på sin plats att ställa en följdfråga. Det kan ha påverkat det resultat 

som har framkommit i studien. Det går inte med säkerhet att säga att förskollärarna 

fick tillräckligt med utrymme att beskriva deras tankar gällande de frågor som 

ställdes. Detta eftersom att det inte går att veta vad förskollärarna skulle ha fortsatt 

att berätta innan tystnaden bröts. Det kan ha haft en inverkan på studiens validitet, 

då träffsäkerheten hade kunnat bli mer exakt om förskollärarna inte hade blivit 

avbrutna i deras tankar. Enligt Denscombe (2018) hänvisas validitet till studiens 

träffsäkerhet och precision gällande den insamlade datan. Det kan tolkas som att den 

insamlade datan vid intervjuerna med förskollärarna inte blev helt träffsäker, då det 

inte går att säkerställa att fullständig data samlades in.  

 

Det subjektiva val som sker då urvalet till en studie väljs handlar om att forskare 

väljer ut respondenter som anses ha expertisen i det ämne som ska undersökas 

(Denscombe 2018). I vår studie valdes det att enbart intervjua förskollärare, därmed 

hade respondenterna samma förutsättningar angående deras ansvar och uppdrag i 

förskolan. Urvalet av målgruppen hade kunnat smalnas av ytterligare genom att 

exempelvis bara intervjua förskollärare med någon extra utbildning inom ämnet 

fysisk aktivitet. Detta i och med att det går att ställa sig kritisk till om förskollärare 

faktiskt utgjorde det optimala urvalet. Att intervjua förskollärare med extra 

utbildning inom området hade kanske bidragit till att resultatet hade påverkats.   
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5 Resultat 

I kapitlet redogörs det resultat som har blivit synligt utifrån intervjuerna med 

förskollärarna. Resultatet kommer att presenteras utifrån tre teman, varav de två 

första är sammankopplade med frågeställning ett. Det tredje temat är 

sammankopplat med frågeställning två. Under respektive tema kommer tillhörande 

kategorier att presenteras. Resultatet skrivs i löpande text varvat med citat från 

förskollärarnas intervjuer.  

 Hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet i förskolan  
Förskollärarna ansåg att det finns många olika sätt att uppmuntra barn till att vara 

fysiskt aktiva på. De var eniga om att fysisk aktivitet är något som kan ske spontant 

eller genom planerade aktiviteter. De flesta av förskollärarna menade att fysisk 

aktivitet är något som kan fångas upp hela tiden och när som helst under dagen. De 

ansåg att fysisk aktivitet är något som kan utföras och uppmuntras till både inomhus 

och utomhus.  

 

Jag tycker ju det här med att ta tillvara på alla möjligheter som ges. Mycket är 

det ju ute naturligtvis, det här grovmotoriska men även att man försöker att 

plocka in det inne, att man kan erbjuda barnen på olika sätt (Förskollärare 4).  

5.1.1 Hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet inomhus 

När det kommer till att uppmuntra barn till fysisk aktivitet inne på förskolan var 

samtliga förskollärare eniga om att det inte är en plats att springa på. De ansåg att 

det är den aktivitet som ska göras utomhus. Vidare blev det tydligt att förskollärarna 

ansåg att lokalernas utformning är avgörande när det kommer till vilken typ av 

fysisk aktivitet som är möjlig att uppmuntra till. Tre av förskollärarna berättade att 

de har bra utformade lokaler för att kunna utföra fysisk aktivitet inomhus. Två av 

förskollärarna hade tillgång till en lekhall på förskolan, där de ansåg att olika typer 

av fysisk aktivitet var mer lämpliga att utföra till skillnad mot i övriga lokaler inne 

på förskolan.   

 

Sen kan det vara så att man märker att många barn har spring i benen och 

springer inne, då brukar jag få med dem ut [...] eller så kan vi gå in i lekhallen 

också som vi har på vår förskola och där får man springa, klättra och hoppa 

(Förskollärare 2).  

 

Ett mönster som blev tydligt utifrån intervjuerna med förskollärarna var att 

rörelsesånger ansågs vara en lämplig aktivitet att göra i alla åldrar. En övervägande 

del av förskollärarna lyfte just rörelsesånger eller musik och dans av olika slag. 

Förskollärarna berättade att de brukar sätta på musik som barnen får sjunga och 

dansa till, eller att de låter barnen både få se och höra olika rörelsesånger på en 

skärm. 

 

Tre av förskollärarna tog upp ”miniröris” som en inplanerad del i verksamhet där 

barnen ges möjlighet att röra på sig utifrån ett planerat upplägg. Två av 

förskollärarna berättade att de planerar in ett tillfälle i veckan för ”miniröris” med 
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barnen. De menade att barnen inspireras och uppmuntras till rörelse i förskolan 

genom att delta i rörelseprogrammet.  

 

Vi har miniröris, det är ett friskis och svettisprogram som man går efter där vi 

gör olika saker (Förskollärare 5).  

 

En av förskollärarna uppmuntrar barnen till att vara fysiskt aktiva under sina 

samlingar. Förskolläraren uppgav att samlingar också är ett bra tillfälle att ta tillvara 

på för att uppmuntra barn till att röra på sig. Förskolläraren sa att samlingar oftast 

har en stillasittande karaktär, men att de på deras förskola försöker korta ner 

samlingarna. Vidare berättade förskolläraren att det handlar om att ta vara på 

samlingarna och uppmuntra barnen till att röra på sig och använda sina kroppar på 

olika sätt. 

 

När vi har samling så gillar jag inte samlingar där man bara ska sitta stilla utan 

att man kanske ska resa sig upp och göra något. Man kanske ska vara med och 

visa med bilder eller ställa sig upp och sjunga eller någonting så man också rör 

sig (Förskollärare 7).  

 

En av förskollärarna ansåg däremot inte att fysisk aktivitet är något som det ska 

läggas fokus på inne på förskolan. Förskolläraren menade snarare på att det är något 

som ska ske utomhus. Detta med anledningen till att fysisk aktivitet inomhus oftast 

resulterar i stim och att ljudnivån blir allt för hög.  

 

Helst alltså inte det här med fysisk aktivitet inomhus, utan att man mer kör det 

utomhus för det blir för mycket (Förskollärare 3).  

 

Hälften av förskollärarna pratade om vilken förmån det är att ha tillgång till en 

sporthall, för att barnen ska ges möjlighet att vara fysiskt aktiva i förskolan. Av de 

förskollärare som nämner sporthallen var det bara två som har möjlighet att ta med 

sin barngrupp till en sporthall för att utöva planerad fysisk aktivitet.  

 

Vi har ju tillgång till sporthallen och det är ju en otrolig förmån [...] vi har 

tillgång till den minst en gång i veckan (Förskollärare 8). 

 

Samma förskollärare berättade att sporthallen är något som förskolan ofta nyttjar för 

att planera för fysisk aktivitet. Förskolläraren påpekade att det är en plats där både 

vuxna och barn får vara med och planera för de aktiviteter som ska göras. 

Förskolläraren berättade att de vid något tillfälle har involverat och låtit några av de 

äldsta barnen planera för upplägget i sporthallen.  

 

Dom planerade någon liten hinderbana som dom styrde upp, dom var två 

stycken då som gjorde det […]  ja sen andra gången var det två nya så då 

körde dom också någon hinderbana plus lite till och tredje gången blev det lite 

hinderbana lite av det andra plus lite till (Förskollärare 8).  
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En annan förskollärare berättade om sina erfarenheter på sina tidigare arbetsplatser, 

där var planerad fysisk aktivitet ett stående moment i och med att det fanns 

möjlighet att ta sig till en sporthall. Vid tillfällena i sporthallen kunde det vara 

planerat för uppvärmning, olika stationer, rörelsesånger och nedvarvning. 

Förskolläraren ansåg att det var tillfällen som uppskattades och som var bra för 

barnen.  

5.1.2 Hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet utomhus 

Resultatet visade att förskollärarna var eniga om att det är lättare att uppmuntra barn 

till fysisk aktivitet utomhus i och med att det finns mer utrymme för livligare rörelse 

där. Vidare påpekade förskollärarna att den fysiska aktiviteten kommer in på ett mer 

naturligt sätt genom att barnen vistas utomhus.  

 

Man uppmuntrar kanske till att vara lite livligare ute att få röra sig lite större, 

yvigare rörelser och så. Inne finns det ju inte så mycket utrymme för det, 

varken ljudmässigt eller areamässigt (förskollärare 6).  

 

En förskollärare poängterade betydelsen av att barn och deras kroppar får vara 

fysiskt aktiva och att de därför väljer att vara ute många gånger under dagen. De 

flesta av förskollärarna ansåg att de uppmuntrar till fysisk aktivitet utomhus genom 

att själva vara med i aktiviteter och ibland även startar upp aktiviteter. På så sätt 

menade förskollärarna att många barn blir uppmuntrade och intresserad av att vilja 

delta i fysiska aktiviteter.  

 

När man är ute och leker kanske man samlar ihop några och så oftast så dras 

de ju till en när man är med som vuxen. Barn älskar när vuxna är med och 

leker och det lockar barn till att vilja vara med (Förskollärare 5).  

 

Flera förskollärare beskrev betydelsen av att introducera barn till olika slags 

aktiviteter utomhus för att barnen ska ges möjlighet att uppmuntras till fysisk 

aktivitet. Förskollärarna nämnde aktiviteter som följa John, datten, kurragömma 

samt kom alla mina kycklingar. De uppgav att dessa aktiviteter kan användas för att 

uppmuntra barn till att vara fysiskt aktiva.  

 

Vi leker datten och kurragömma och allt möjligt och då är det ju att springa 

(förskollärare 8). 

 

Ett mönster som synliggjordes utifrån det som förskollärarna berättade när det 

kommer till att uppmuntra barn till fysisk aktivitet var att de använde sig av den 

naturliga omgivningen som finns runt om förskolan. Skogen var något som sex av 

förskollärarna lyfte som en central del när det kommer till att låta barn vara fysiskt 

aktiva. De ansåg att skogen har mycket att erbjuda i form av träd, stenar, stockar och 

nivåskillnader och att barnen får in fysisk aktivitet och motorisk träning på ett 

naturligt sätt genom att vistas i den miljö som skogen har att erbjuda.  
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Skogen är ju egentligen ja kanske inte det bästa men ett fantastiskt ställe för 

barn att vara i, där får man in alla rörelser. De kan klättra, hoppa, springa och 

balansera allting sådant (Förskollärare 4).  

 

Vidare framgick det att samtliga förskollärare som går till skogen med sina 

barngrupper inte har några planerade aktivitet för just fysisk aktivitet i skogen. 

Förskollärarna menade istället att rörelse och motorik är något som kommer in på 

ett naturligt sätt genom att barnen vistas i skogen. Två av förskollärarna berättade 

också att vägen till skogen och tillbaka till förskolan erbjuder barnen att vara fysisk 

aktiva. Detta i form av den promenad som barnen behöver gå för att ta sig från de 

olika platserna. 

 

Sen är ju vägen till skogen en jättebrant backe så egentligen kan man kan ju 

säga att det motoriska där är ju vägen dit och tillbaka. Det är ju den som är 

mest påfrestande om man säger så (Förskollärare 7).  

 Hur förskollärare använder sig av miljön för att uppmuntra barn 

till fysisk aktivitet 
Miljön var något som alla förskollärare beskriv har en stor inverkan vid uppmuntran 

av fysisk aktivitet på förskolan. De berättade att miljöns utformning tilltalar barnen 

på olika sätt. Exempelvis om miljön är tråkig kan det bli svårare att uppmuntra 

barnen till att vara fysiskt aktiva. En förskollärare berättade hur de tillsammans med 

barnen utformar miljön för att den ska vara tilltalande för barnen. 

 

Absolut, den är såklart av stor betydelse, miljön talar ju till barn, den berättar 

ju saker, genom att barn bara kommer in i ett rum så säger miljön någonting 

till dom (Förskollärare 5). 

5.2.1 Miljön inomhus 

Att förskolans inomhusmiljö har en stor inverkan för att barn ska uppmuntras till 

olika fysiska aktiviteter var förskollärarna överens om. När det kommer till hur 

inomhusmiljön kan och bör uppmuntra till fysisk aktivitet var förskollärarnas svar 

tvetydiga. Hälften av förskollärarna beskrev vikten av att anpassa miljön inomhus. 

Detta beroende på vad miljön ska signalera och vad för slags aktiviteter som miljön 

bjuder in till. Förskollärarna beskrev hur en lång korridor eller stora ytor kan 

uppmuntra barn till att springa eller hoppa och hur väsentligt det är att anpassa 

miljön efter det miljön ska uppmuntra och bjuda in till. Alla förskollärare var 

överens och uppgav att miljön har en stor inverkan på hur ett barn agerar i den 

tilltänkta miljön. 

 

Har man inne en stor bara lång korridor utan liksom möbler och tänkta 

stationer så inbjuder den ju till bara gatlopp hela tiden (Förskollärare 6). 

 

Två förskollärare berättade hur de har använt sig av materialet i inomhusmiljön för 

att signalera att det är en miljö där barnen ska finna lugn och att miljön inomhus ska 

vara av lugnare karaktär.  
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Miljön här inomhus där ser man ju direkt att man inte får springa för här har vi 

ju en del böcker och andra saker och mycket möbler (Förskollärare 7). 

5.2.2 Miljön utomhus 

Förskollärarna var eniga om att det är lättare att utöva fysisk aktivitet utomhus. De 

menade att miljön utomhus utgör en bidragande faktor till att barn är mer fysisk 

aktiva. Flera av förskollärarna var överens om att de stora ytorna som ofta finns att 

tillgå på förskolors utegårdar, gör att barn har större möjligheter till att röra på sig. 

Förskollärarna ansåg även att barn uppmuntras till fysisk aktivitet utomhus genom 

att använda de fasta redskap som finns att tillgå i den färdiga miljön på förskolornas 

utegårdar. Förskollärarna påpekade att utomhusmiljön ger barn möjlighet att 

balansera, hoppa, krypa, rulla, kravla och åla genom den terräng, stockar och stenar 

som finns att tillgå. Vidare ansåg förskollärarna att utomhusmiljön erbjuder barnen 

att klättra på ställningar, åka rutschkana och gunga. 

 

Det är ju lättare ute. För oftast går det å hitta på så mycket själv för att det ska 

bli rörelser. Ute kan man ju liksom ha stubbar och stockar och stenar som man 

kan klättra och röra sig över (Förskollärare 2). 

 

Fler än hälften av förskollärarna ansåg att material som cyklar, rockringar, däck 

eller material från skogen gör utomhusmiljön tillgänglig för olika fysiska aktiviteter. 

De uppgav att materialet har en stor betydelse och att det går att bygga eller använda 

sig av det material som finns att tillgå för att stimulera barnen på olika sätt.  

 

Vi har ju till dom som inte kan gå, sådana lära gå vagnar och dom har vi också 

ute så att man inte bara har dom inne utan att dom traskar på även ute eller har 

något att hålla sig i (Förskollärare 8). 

 Hur förskollärare ger barn möjlighet att utveckla ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet 
Alla förskollärare ansåg att de har ett stort ansvar för att barnen i förskolan ska få 

möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet. Flera av 

förskollärarna påpekade att förskolan är ett komplement till hemmet och att många 

barn spenderar många timmar i förskolan. De menade därför att det är deras ansvar 

att ge barn förutsättningar till att vara fysiskt aktiva.  

 

Det är ju ett jättestort ansvar, att vi ger nyfikenhet och väcker ett intresse. Ett 

hälsosamt tänk framöver, det måste jag säga är jätteviktigt. Visa att det är 

roligt och förhoppningsvis få dem att hålla kvar den känslan livet ut 

(Förskollärare 6).  

5.3.1 Att vara en god förebild  

Resultatet visade att förskollärarna var överens om att de behöver föregå med gott 

exempel. Detta för att barnen ska ges möjlighet att utveckla en positiv syn och ett 

positivt beteende till fysisk aktivitet. De ansåg att barn behöver vuxna förebilder 

som visar på ett fysiskt aktivt beteende. Förskollärarna var också överens om att 
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barn kan påverkas negativt om personalen på förskolan är inaktiva och inte själva 

visar på ett fysiskt aktivt beteende.  

 

Det är jätteviktigt att man inte hamnar där ute i en klump och står och pratar. 

Vi är förebilderna helt enkelt, det blir en negativ inverkan på barnen om vi är 

inaktiva (Förskollärare 3).  

 

En av förskollärarna påpekade även betydelsen av att vara en positiv förebild för 

sina kollegor, eftersom att alla inte har en fysiskt aktiv livsstil naturligt. Vidare 

poängterade förskolläraren att verksamheten är beroende av den personal som 

arbetar i verksamheten och att barn behöver positiva förebilder för att själva 

uppmuntras till fysisk aktivitet.  

 

Jag kan vara en positiv förebild för kollegor som kanske inte har det lika 

naturligt i sig att var aktiv och med. Att visa att såhär kan man göra 

(Förskollärare 5).  

 

De flesta av förskollärarna tog upp begreppet förhållningssätt, de ansåg att vuxnas 

inställning och syn till fysisk aktivitet utgör en central roll för att barn ska få en 

positiv inställning till fysisk aktivitet. De menade att ens eget förhållningssätt kan 

påverka barn positivt och påpekade därför att det är av vikt att lägga upp planerade 

aktiviteter med positivitet. Vidare framkom det att det är av betydelse att presentera 

och förmedla aktiviteter med glädje och engagemang och att förskolläraren själv 

visar på att fysisk aktivitet är roligt. 

 

När vi gör någonting att man är positiv i sitt bemötande mot barnen att man 

lägger upp det positivt och att man är med själv och att man pratar och ja att 

man agerar själv och vad man utstrålar eller hur sitt ansiktsuttryck är hur man 

pratar och vilka ord man väljer (Förskollärare 8).  

 

Resultatet visade också att förskollärarna säger sig vara närvarande pedagoger och 

att de är delaktiga i det som barnen gör. Flera av förskollärarna uppgav att de är med 

barnen i olika aktiviteter och uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet genom att själva 

vara delaktiga i den aktivitet som sker. En av förskollärarna påpekade att det är av 

vikt att vara delaktig och närvarande för att kunna utmana barnen vidare i deras 

utveckling. Förskolläraren menade att fysisk aktivitet blir roligt för barnen om de får 

möjlighet att utmanas och i sin tur utvecklas inom exempelvis sin grovmotorik.   

 

Man har ju ett jättestort ansvar tycker jag och då tänker jag just på det här med 

att man är delaktig, att man är nyfiken och delaktig och ser barnens lärande 

och utmanar utefter det man ser att barnen har lärt sig eller att de behärskar 

någonting (Förskollärare 4).  

5.3.2 Vikten av uppmuntran för rörelseglädje  

Förskollärarna var eniga om att deras sätt att vara, deras agerande och deras ansvar 

är av betydelse för att barnen ska få möjlighet till rörelseglädje. De beskrev vilken 
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väsentlig roll deras engagemang och lustfylldhet har för att barn ska uppmuntras till 

rörelseglädje. 

 

Du har en väldigt stor påverkan på barnen med ditt eget förhållningssätt och 

hur du ser och hur du gör. Tycker du inte om att röra på dig själv så är det ju 

kanske inte så lätt att förmedla det till barnen (Förskollärare 8). 

 

Förskollärarna var överens om att de fysiska aktiviteterna ska göras lustfyllda för att 

väcka nyfikenheten och rörelseglädjen hos barnen. Hälften av förskollärarna 

beskrev att det är viktigt att det inte finns något krav till att delta i fysiska 

aktiviteter. Utan att de ska locka barnen till att vilja vara med på roliga och 

lustfyllda fysiska aktiviteter. De påpekade att ska vara tillåtet att delta i aktiviteten 

från åskådarplats, för att sedan vilja vara med när de själva valt att delta i den 

fysiska aktiviteten.  

 

Ja, men det är ju att göra det lustfyllt och det ska inte vara något krav heller. 

Man ska inte pressa barn till att göra saker utan vi ska locka dem till saker. 

Gör vi saker kul, har kul tillsammans så det barnet som kanske bara väljer att 

titta första gångerna och tillslut vågar det oftast vara med (Förskollärare 5). 

 

Mer än hälften av förskollärarna uppgav att de uppmuntrar barnen till rörelseglädje 

genom att anpassa aktiviteterna efter barnens intresse. Flera av förskollärarna 

menade också att det ibland kan vara av vikt att uppmuntra barnen till fysisk 

aktivitet genom uppmuntrande ord och beröm. Detta för att barnen ska tycka att 

beteendet fysisk aktivitet ska vara roligt och för att finna den rörelseglädjen som 

eftersträvas. 

 

Nu klarar vi det här eller nu kämpar vi. Det är ju olika grejer man får köra 

med, att kom du ska vi se hur många världsmästare vi blir här nu när vi 

kommer upp för backen man kan ju köra det man känner för och det som man 

vet brukar funka (Förskollärare 7).  

 Sammanfattning av resultat  
Resultatet visade att samtliga förskollärare var överens om att fysisk aktivitet är 

något som kan ske under spontana och planerade former. Flera av förskollärarna 

uppgav att fysisk aktivitet är något som bör fångas upp hela tiden och när som helst 

under dagen på förskolan. Det framkom också att förskollärarna var överens om att 

det finns begränsningar i vilken typ av aktivitet som är lämplig att utföra inomhus. 

En av förskollärarna ansåg inte att fysisk aktivitet lämpar sig att utföra inomhus, 

utan att det istället bör fokuseras på utomhus. Att fysisk aktivitet är enklare att 

uppmuntra till utomhus var alla förskollärare eniga om. De menade på att det finns 

mer utrymme för livligare aktiviteter utomhus. Flera av förskollärarna använde även 

olika tillgångar som finns runt om förskolan. Vid intervjuerna blev det synligt att 

flera av förskollärarna nyttjar skogen och sporthallen, för att barnen ska ges 

möjlighet att uppmuntras till fysisk aktivitet.  
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När det kommer till miljöns inverkan på fysisk aktivitet var samtliga förskollärare 

eniga om att miljön är av betydelse. Hälften av förskollärarna beskrev vikten av att 

anpassa miljön inomhus, detta utefter vad för aktiviteter miljön ska signalera och 

uppmuntra till. Resultatet visade att förskollärarna var överens om att 

utomhusmiljön utgör en bidragande faktor till att barn är mer fysiskt aktiva 

utomhus. Flera av förskollärarna tog upp förskolegårdens stora yta och att det 

material som finns att tillgå i form av stenar, stockar och klätterställningar är av 

betydelse. Vidare togs löst material i form av cyklar, rockringar och naturmaterial 

upp. Förskollärarna ansåg att det också är material som kan användas för att 

stimulera barn till fysisk aktivitet.  

 

Resultatet visade att förskollärarna var överens om att de har ett stort ansvar för att 

ge barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett positivt beteende till fysisk 

aktivitet. Förskollärarna uppgav att personalen på förskolan behöver föregå med 

gott exempel. Detta genom att vara förebilder och själva vara närvarande, delta i 

aktiviteter samt genom att visa på ett fysiskt aktivt beteende. Flera av förskollärarna 

ansåg också att deras egna förhållningssätt utgör en central roll och att det är av 

betydelse att presentera aktiviteter med positivitet, glädje och engagemang. 

Slutligen visade resultatet att flera av förskollärarna ansåg att det är väsentligt att 

anpassa aktiviteter utefter barns intresse. Det framkom också att det kan krävas 

uppmuntran i form av ord och beröm för barn ska få uppleva rörelseglädje.   
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6 Analys 

I följande kapitel kommer det resultatet som har framkommit i studien att analyseras 

utifrån den socialkognitiva teorin. Analysen kommer att presenteras utifrån de tre 

olika teman som blev synliga utifrån intervjuerna med förskollärarna.  

 Hur förskollärare uppmuntrar barn till fysisk aktivitet i förskolan 
Den socialkognitiva teorin var det teoretiska ramverk som valdes att utgå ifrån när 

studiens resultat skulle analyseras. Teorin har sin utgångspunkt i att beteendet fysisk 

aktivitet påverkas i ett ständigt samspel som sker mellan individen, individens 

handlande, samt den omgivande miljön (Bandura 1977). Samtliga förskollärare 

påstod att det finns flera olika sätt att uppmuntra barn till att vara fysiskt aktiva på. I 

resultatet blev det synligt att förskollärarna var medvetna om att fysisk aktivitet är 

något som kan utövas inomhus och utomhus, samt att det kan ske spontant eller 

planerat. 

 

Förskollärarna nämnde olika aktiviteter som erbjuds i förskolan med avsikt att 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Vid intervjuerna blev det synligt att aktiviteter 

som rörelsesånger, miniröris, kurragömma och hinderbanor ansågs vara typiska 

aktiviteter, där barn uppmuntras till delaktighet för att vara närvarade i fysiska 

aktiviteter. I den socialkognitiva teorin beskrivs det fysiskt aktiva beteendet 

påverkas av det aktivitetsutbud som erbjuds. Self-efficacy är ett begrepp som finns 

inom den socialkognitiva teorin, begreppet innefattar en människas tillit till eller tro 

på sin förmåga att utföra en uppgift i en situation. Graden av self-efficacy påverkas 

av olika faktorer och kan exempelvis variera beroende på de val av aktiviteter som 

erbjuds. Det påverkar i sin tur en persons handlande och har en inverkan på hur 

beteendet fysisk aktivitet blir (Bandura 1977, 1994).  

 Hur förskollärare använder sig av miljön för att uppmuntra barn 

till fysisk aktivitet 
Samtliga förskollärare var eniga om att den omgivande miljön har en stor inverkan 

när det kommer till fysisk aktivitet. De menade på att miljöns utformning inomhus 

och utomhus har en avgörande roll för att barn ska ges möjlighet till fysisk aktivitet. 

Det går att koppla till Banduras tankar om att den omgivande miljön utgör en 

bidragande faktor för att beteendet fysisk aktivitet ska påverkas positivt (Bandura 

1977). I resultatet blev det synligt att förskollärarna var eniga om att barn behöver 

tillgång till olika miljöer för att beteendet fysisk aktivitet ska påverkas. De ansåg att 

miljöns utformning ger barn olika förutsättningar och möjligheter till att vara fysiskt 

aktiva. Hälften av förskollärarna uppgav att det var av vikt att planera 

inomhusmiljön utefter det som miljön ska signalera. Förskollärarna menade på att 

miljöns utformning har en stor betydelse för vad det är för typ av aktivitet som 

miljön uppmuntrar till. Vidare visade resultatet att de flesta av förskollärarna var 

överens om att fysisk aktivitet är lättare att utför utomhus. Förskollärarna ansåg att 

utomhusmiljön utgör en större tillgänglighet för barnen att vara fysiskt aktiva. Inom 

den socialkognitiva teorin anses tillgångar i form av olika miljöer vara av betydelse 

för att en persons fysiskt aktiva beteende ska påverkas positivt. Den interaktion som 

sker mellan individen och omgivning påverkar en persons handlande. Det betyder 
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att den omgivande miljön och tillgångar till olika miljöer har en inverkan på en 

persons beteende av fysisk aktivitet (Bandura 1977). 

 

 Hur förskollärare ger barn möjlighet att utveckla ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet  
Utifrån det resultat som blev synligt kan förskollärarnas svar tolkas som att de var 

överens om att de har i ansvar att föregå med gott exempel. Detta genom att själva 

vara fysisk aktiva i förskolan. Förskollärarna menade på att barn i förskolan behöver 

förebilder och att det därför är av vikt att personalen i förskolan har ett fysiskt aktivt 

beteende och därmed framstår som förebilder. Vidare kunde det konstateras att alla 

förskollärare i studien var överens om att ett fysiskt inaktivt beteende från deras sida 

kan påverka barnens förhållningssätt negativt. De menade därför att det var 

väsentligt att visa på ett fysiskt aktivt beteende och att det i sin tur smittar av sig på 

barnen. Det går att koppla till self-efficacy, begreppet tar upp förebilder som en 

övergripande metod när det kommer till att påverka en persons fysiska aktivitet. 

Metoden syftar till att en persons beteende gällande fysisk aktivitet påverkas 

positivt. Detta genom att observera människor runt omkring sig som är mer fysiskt 

aktiva i sitt beteende än vad personen själv är (Bandura 1977, 1994).  

 

Ur resultatet gick det att finna mönster i förskollärarnas beskrivningar av hur fysisk 

aktivitet bör läggas fram, för att barn ska ges möjlighet att utveckla ett positivt 

förhållningssätt till fysisk aktivitet. Förskollärarna påpekade att fysisk aktivitet ska 

speglas av en lustfylld karaktär för att barnen ska ges möjlighet att utveckla 

rörelseglädje. Hälften av de intervjuade förskollärarna beskrev också att det inte ska 

finnas några krav på att delta i fysiska aktiviteter. Utan att det ska vara frivilligt att 

delta i de aktiviteter som erbjuds. De menade på att tvång och krav inte leder till en 

positiv syn av fysisk aktivitet. Vidare kunde det konstateras att förskollärarna var 

överens om att barn ska lockas till att vara med i fysiska aktiviteter, samtidigt som 

det ska vara tillåtet att iaktta aktiviteter från åskådarplats. Att fysisk aktivitet 

marknadsförs som något lustfyllt och frivilligt var något som Bandura (1977, 1994) 

påstod var av vikt för att påverka beteendet fysisk aktivitet. Vidare menade Bandura 

att en persons beteende av fysisk aktivitet påverkas positivt. Detta genom att den 

som vägleder personen i fråga marknadsför fysisk aktivitet som något lustfyllt och 

roligt, inte som något tvång.  

 

Bandura (1977, 1994) påpekade att en persons fysiskt aktiva beteende ges möjlighet 

att påverkas positivt genom att den som vägleder ger beröm och uppmuntran. I 

resultatet gick det att utläsa att flera av förskollärarna var överens om att de ibland 

behöver uppmuntra barn till fysisk aktivitet genom uppmuntrande ord och beröm. 

Det gick att konstatera att dessa förskollärare var eniga om att det är två metoder 

som ibland kan vara nödvändiga, för att barn ska ges möjlighet att utveckla en 

positiv syn och ett positivt beteende till fysisk aktivitet. 
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7 Diskussion 

I följande kapitel kommer det resultat som har synliggjorts att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer förslag på vidare 

forskning att tas upp. 

 Resultatdiskussion 
I resultatet på föreliggande studie framkommer det att det finns flera olika strategier 

som förskollärare använder för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. 

Förskollärarna menar på att det kan förekomma spontant samt genom planerade 

fysiska aktiviteter.  

 

En strategi som tas upp i resultatet är att några av förskollärarna använder sig av 

planerade fysiska aktiviteter för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. I Palmer, 

Matsuyama och Robinson (2017) studie framkommer det att planerad fysisk 

aktivitet är av betydelse. De menar på att barn på egen hand har lättare att engagera 

sig i fysisk aktivitet om de fått möjlighet att delta i planerade fysiska aktiviteter så 

som rörelseprogram. Att använda sig av planerade aktiviteter är något som några av 

förskollärarna erbjuder barnen, i resultatet synliggörs planerade aktiviteter som 

miniröris och sporthallen där barnen får möjlighet att röra på sig. Det kan tolkas 

som att dessa förskollärare anser att planerade aktiviteter har betydelse för att 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Vidare kan det tolkas som att resterande 

förskollärare menar på att fysisk aktivitet kommer in på ett naturligt sätt genom att 

exempelvis vistas i utomhusmiljön. Det kan ifrågasättas i och med att förskollärare 

har i ansvars enlig förskolans läroplan att låta barn få möjlighet att delta i fysiska 

aktiviteter. 

 

I Raustorp et al. (2012) resultat beskrivs det att barn är mer fysisk aktiva utomhus än 

inomhus. I vårt resultat är förskollärarna eniga om att det är lättare att uppmuntra 

barn till fysisk aktivitet utomhus. De menar på att det utomhus finns mer utrymme 

för livligare och större rörelser. Det resultat som framkommer kan förstås som att 

förskollärarna anser att förskolans inomhuslokaler inte är utformade för att tillämpa 

livliga former av rörelse. Vi anser inte att lokalerna inomhus behöver sätta gränser 

för vilken typ av fysisk aktivitet som kan utföras inomhus. Det går att finna 

lämpliga aktiviteter att utföra även i inomhusmiljön, förutsatt att det sker under 

planerade former. 

 

Förskollärarna beskriver att miljöns utformning har en stor inverkan på barn och vad 

barn uppmuntras till i de olika miljöerna. Att utemiljöns utformning har betydelse 

när det kommer till barns aktivitetsnivån är något som går att se i andra 

forskningsresultat (Boldemann 2006; Pagels & Raustorp 2013). Vidare menar 

Boldemann (2006) att barns fysiska aktivitet gynnas av utegårdar som är stora till 

ytan samt att de innefattar nivåskillnader, buskar och träd. I studien blir det synligt 

att flera av förskollärarna är överens om att de stora ytorna som förskolor ofta har, 

bidrar till att barn rör på sig mer. Vidare menar förskollärarna att det blir möjligt för 

barnen att vara fysiskt aktiva i from av att hoppa, klättra och krypa genom att 

använda stockar och stenar som finns att tillgå i utemiljön. Det kan tolkas som att 
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förskollärarna har en förståelse för att utomhusmiljöns utformning utgör en central 

roll när det kommer till att uppmuntra barn till ett fysiskt aktivt beteende. Sugiyama 

et al. (2010) påpekar att det inte behöver vara storleken på förskolors utegårdar som 

utgör den avgörande rollen, för den grad av fysisk aktivitet som utövas. De menar 

snarare att tillgångar i form av fasta redskap och lekredskap ökar barns fysiskt 

aktiva beteende. Det går att koppla till studiens resultat, fler än hälften av 

förskollärarna nämner just fasta redskap och material som två betydelsefulla 

faktorer. Det blir synligt att förskollärarna är överens om att miljöns utformning och 

det material som finns att tillgå bidrar till att barn har lättare att utöva fysisk 

aktivitet utomhus. Det framkommer dock inte att förskollärarna planerar för fysisk 

aktivitet utomhus. Vilket går att tolka som att förskollärarna menar på att beteendet 

fysisk aktivitet kommer in naturligt genom att barnen vistas utomhus. Här ställer vi 

oss frågan, hur går det att säkerställa att alla barn är fysiskt aktiva utomhus?  

 

Fler än hälften av förskollärarna i studien berättar att de använder sig av 

omgivningen som de har att tillgå i närheten av förskolan. Flera av förskollärarna 

går till skogen med sina barngrupper. De nämner hur stor betydelse skogen har när 

det kommer till att låta barn vara fysiskt aktiva. Förskollärarna menar på att skogen 

på ett mer naturligt sätt kan erbjuda barn olika fysiska aktiviteter. Genom att låta 

barn vistas i den miljö som skogen har att erbjuda i form av nivåskillnader, stenar 

och träd anser förskollärarna att barn kan få motorisk träning och tillgång till fysisk 

aktivitet. Torkar och Rejc (2017) beskriver att deras forskningsresultat belyser att 

barn rör på sig mer i den naturliga miljön som skogen erbjuder och att skogen utgör 

ett större utbud av fysiska aktiviteter. Att de övriga förskollärarna som inte nämner 

skogen som en betydelsefull aspekt när det kommer till fysisk aktivitet kan tolkas 

som att det inte har en skog i anslutning till deras förskola. Vidare kan det förstås 

som att de förskolebarn som inte får möjlighet att vistas i den naturliga miljön som 

skogen har att erbjuda får en lägre aktivitetsnivå.  

 

I vår studie framkommer det att alla förskollärare anser att de har ett stort ansvar för 

att barn i förskolan ska få möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till 

fysisk aktivitet. Förskollärarna påpekar att det ligger i deras ansvarsområde att ge 

barn förutsättningar till att vara fysiskt aktiva. Vidare poängterar förskollärarna att 

barn kan påverkas negativt om personalen på förskolan visar på ett inaktivt 

beteende. Det är därför av vikt att föregå med gott exempel genom att själv vara 

fysiskt aktiv. Copeland et al. (2012) studie visar på att förskollärares kunskap kring 

fysisk aktivitet är avgörande för barns möjlighet till fysisk aktivitet. Trots att barn 

vistas i en stimulerande miljö kan förskollärares kunskap kring området påverka 

barns grad av fysisk aktivitet. Det går att se att förskollärarna i studien är medvetna 

gällande deras ansvar att påverka barns förhållningssätt till fysisk aktivitet. Det kan 

tolkas som att förskollärarna har en stor förståelse av att deras kunskap kring fysisk 

aktivitet är av betydelse för att barns fysiskt aktiva beteende ska gynnas. 

Förskollärarna menar på att deras förhållningssätt till fysisk aktivitet utgör en 

central roll när det kommer till att påverka barns syn kring området. Vidare menar 

förskollärarna att de behöver presentera och förmedla aktiviteter som innefattar 

rörelse med glädje och engagemang. Det går att koppla till Copeland et al. (2012) 

som menar på att förskollärares kreativitet och inställning är avgörande för barns 
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inställning till fysisk aktivitet. Det kan förstås som att förskollärarnas medvetenhet 

av att inta ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet har en inverkan på hur 

barns syn på området blir. Om förskollärarna i studien inte hade visat på ett positivt 

förhållningssätt, hade kanske inte barns syn eller beteende till fysisk aktivitet 

påverkats positivt.  

 

I resultatet blir det synligt att förskollärarna är överens om att barns förhållningssätt 

till fysisk aktivitet gynnas genom att skapa lustfyllda aktiviteter där barn får 

möjlighet att finna rörelseglädje. Vidare påpekar hälften av förskollärarna att fysiska 

aktiviteter ska vara kravlösa. De menar på att barn ska lockas till att delta i 

aktiviteter samt att det är kravlösa på så sätt att det ska vara tillåtet att delta i 

aktiviteter från åskådarplats. Vi anser att denna kravlöshet är en förutsättning för att 

barn ska få möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet. Att 

förskollärare har den här insikten påstår vi har en avgörande roll för att barn ska 

finna den rörelseglädjen som eftersträvas. Barn ska inte tvingas till att delta i 

aktiviteter som är nya för barnen eller i aktiviteter som inte intresserar dem. 

Förskollärare som ställer krav på att alla barn ska delta i fysiska aktiviteter kan bidra 

att det utvecklas en negativ spiral. Det kan leda till att barn inte anser att beteendet 

fysisk aktivitet är lustfyllt vilken resulterar i ett negativt förhållningssätt till fysisk 

aktivitet. Detta negativa förhållningssätt kan leda till att barns fysiska aktivitetsnivå 

blir låg. Enligt Telama et al. (2005) studie framkommer det att de aktivitetsmönster 

som barn skapar i barndomen visar ansatser till att följa med i vuxen ålder. Om 

förskollärare då ställer krav till att barn ska delta i fysiska aktiviteter, kan det 

påverka barns fysiskt aktiva beteende både nu och i framtiden.  

 

Forskning visar på att den dagliga fysiska aktiviteten som ett barn utövar har ett 

samband med barns hälsa. BMI, ben- och skeletthälsa, den kognitiva utvecklingen 

och den psykosociala hälsan anses påverkas positivt av ett fysiskt aktivt beteende 

(Timmons et al. 2012). Vidare visar forskning på att barns skolprestationer och 

inlärning påverkas positivt av en ökning av fysisk aktivitet (Ericsson 2003; Ericsson 

& Karlsson 2012). Trots att forskning visar på vilken avgörande roll fysisk aktivitet 

har när det kommer till barns hälsa och inlärning, så var det ingen av de intervjuade 

förskollärarna som nämnde just hälsoaspekten av fysisk aktivitet eller påverkan på 

barns inlärning. Det kan tolkas som att förskollärarna inte har tagit del av det 

forskning visar gällande de positiva effekter som fysisk aktivitet har. Vi anser att det 

är av betydelse att ta del av olika studiers forskningsresultat gällande fysisk 

aktivitet. Detta för att vi tror att kunskaper inom området leder till att förskollärare 

på ett mer medvetet sätt lyfter och strävar efter en mer fysisk aktiv vardag i 

förskolan.  

 Relevans för förskolläraryrket 
Det är av relevans för förskolans verksamhet att ta del av denna studie, då 

förskollärare har i ansvar att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Barn behöver enligt 

rekommendation komma upp i en aktivitetsvolym på omkring 10 000–14 000 steg 

per dag (Tudor-Locke et al. 2011). Genom att ta del av det resultat som 

framkommer i studien får förskollärare möjlighet att få syn på olika strategier och 

arbetssätt som går att tillämpa i förskolans verksamhet. Resultatet visar på hur 
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förskollärare på olika sätt kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet i förskolan. Det 

kan vara väsentligt för förskollärare att ta del av för att barn i förskolan ska få 

möjlighet att komma upp till den rekommendation som finns.  

 Vidare forskning 
Vidare forskning och en ytterligare fördjupning av studien skulle kunna vara att 

kombinera två datainsamlingsmetoder. Kombinationen av intervju och observation, 

gör det möjligt att se hur förskollärares beskrivningar av hur de arbetar för att 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet speglas i det praktiska arbetet. I studien tar 

respondenterna upp att det finns begränsningar i inomhusmiljön, vilket gör att det 

blir svårare att utföra vissa former av fysisk aktivitet inomhus. Ett annat förslag på 

vidare forskning skulle därför kunna vara att lägga mer fokus på att undersöka hur 

förskolans inomhusmiljö påverkar barns möjligheter till ett fysiskt aktivt beteende.   
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Bilaga 1 
 

 
 

 

Informationsbrev om deltagande i intervju till 

examensarbetet ”Uppmuntran av fysisk aktivitet i förskolan” 
 

Hej alla förskolechefer och era anställda förskollärare! 

Vårt självständiga arbete handlar om att belysa hur förskollärare kan uppmuntra 

barn till fysisk aktivitet i förskolan. Studien har också i avsikt att undersöka hur 

förskollärare kan arbeta för att ge barn möjlighet att utveckla en positiv syn och ett 

positivt beteende till fysisk aktivitet.  

 

Detta vill vi synliggöra genom att intervjua förskollärare om deras uppfattningar 

kring ämnet. Vi kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. 

Material som vi får fram kommer behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att 

er förskola ej kommer att nämnas vid namn och er personal som medverkar på 

intervjun kommer få fiktiva namn. Vi undrar om ni har någon förskollärare som vill 

delta i en intervju? Det finns möjlighet till intervjuer i vecka 49 samt vecka 50, vi 

har möjlighet att komma till er förskola. För ert deltagandes godkännande, både chef 

samt förskollärare ring eller maila oss på nedanstående uppgifter. Intervjun beräknas 

ta cirka 45 minuter, där vi önskar att få spela in, för att lättare kunna analysera och 

bearbeta resultatet.   

 

Vi som genomför studien heter Emelie Stenius och Frida Klinthäll Steen och vi 

läser nu den sista terminen på förskollärarutbildningen, Linnéuniversitet i Kalmar. 

Har du frågor eller om du vill veta mer om vårt självständiga arbete är du varmt 

välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 
 

Hoppas vi ses! 
 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Stenius, 073-725 53 52, es223ke@student.lnu.se 

Frida Klinthäll Steen, fs222mm@student.lnu.se 

Handledare Monica Preutz, monica.preutz@lnu.se  

mailto:monica.preutz@lnu.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 
Allmänna intervjufrågor     
Vilket år tog du förskollärarexamen? 

 
Hur länge har du jobbat inom förskolan?    
 
Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 
 

 
Intervjufrågor 
Hur gör du för att uppmuntra barn till att vara fysiskt aktiva i förskolan? 
 
Hur gör/kan du som förskollärare uppmuntra till fysisk aktivitet utomhus? 
 
Hur gör/kan du som förskollärare uppmuntra till fysisk aktivitet inomhus? 

 
Vilken betydelse skulle du säga att miljön har för att barn ska uppmuntras till fysisk 

aktivitet?  

 
Hur använder ni er av planerade fysiska aktiviteter för att uppmuntra barns intresse 

gällande fysisk aktivitet? 
 
Vilket ansvar skulle du säga att du som förskollärare har när det kommer till att ge 

barn möjlighet att utveckla en fysiskt aktiv livsstil?  

 
Hur gör ni för att barnen ska får uppleva rörelseglädje, så att de ges möjlighet att 

utveckla en positiv syn av fysisk aktivitet?  

 
Hur tror du att en förskollärares inaktivitet påverkar hur barn ställer sig till fysisk 

aktivitet?  
 
Hur gör du själv för att barn skall se dig som en positiv förebild när det kommer till 

fysisk aktivitet?   

 
 


