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Abstrakt  
Svensk titel: Fysisk aktivitet i förskolan 

- En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av barns utveckling utifrån fysiska 

aktiviteter 
 

English title: Physical activity in preschool 

- A qualitative study on preschool teacher´s experiences of children´s development 

based on physical activities 

 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra förskollärares upplevelser av hur 

fysiska aktiviteter kan påverka barns utveckling i förskolan. I studien undersöks även 

hur förskollärare beskriver sin roll i arbetet med barns fysiska aktiviteter. Studien är en 

kvalitativ ansats som genomförs med semistrukturerade intervjuer med fyra 

förskollärare. Förskollärarna arbetar på två olika förskolor. Studiens resultat 

analyserades med hjälp av det Sociokulturella perspektivet, bakgrundskapitlet samt den 

tidigare forskning som lyfts fram. Resultatet visar att förskollärarna upplever att fysisk 

aktivitet påverkar barns grovmotoriska och kognitiva utveckling. Förskollärarna lyfter 

att den mesta fysiska aktiviteten sker utomhus och är spontan på eget initiativ av barnen. 

Förskollärarna belyser vikten av deras roll för hur mycket fysisk aktivitet barn får 

tillgång till. Resultatet visar även att fysiska aktiviteter påverkar barns självkänsla, 

självförtroende och deras sociala liv. I diskussionen lyfts aspekter som under arbetets 

gång diskuterats utifrån resultatet med koppling till bakgrundskapitlet och tidigare 

forskning. Även val av metod och utformningen av intervjuerna samt vad som påverkat 

studiens resultat diskuteras.   

 

 

Nyckelord 
Förskollärares upplevelser, förskollärares roll, fysisk aktivitet, motorisk utveckling, 

kognitiv utveckling, förskolebarn.   
 

Tack! 
Ett stort tack till alla som har medverkat i vår studie. Vi vill ge ett extra stort tack till 

förskollärarna som deltog i studiens intervju. Vi vill även tacka vår handledare Martin 

Eksath som under arbetets gång bidragit med goda råd och stöttning.   
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1 Inledning 
 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska 

aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen 

ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva  

                                                         (Skolverket 2018 s.9).  

 

Idag är mer än 85 % av alla barn i Sverige inskrivna i förskolan och spenderar stora 

delar av sin vakna tid i verksamheten, vilket gör att förskolan har en stor roll i barns 

utveckling och lärande (Sollerhed 2019). Ericsson (2005) belyser om barn utövar fysisk 

aktivitet dagligen så för det med sig en rad positiva effekter. Barnen upplevs då gladare, 

får lättare att koncentrera sig, barngruppen blir lugnare och barnens kunskapsutveckling 

påverkas positivt. Faskunger (2008) tar upp att barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter om dagen. Dock visar O’Dwyer et al. (2013) studie att förskolebarn inte rör sig 

tillräckligt i förskolans verksamhet. I enlighet med det är våra erfarenheter från den 

svenska förskolan att barn inte får en tillräcklig och allsidig fysisk aktivitet dagligen. 

Våra upplevelser är att barn ibland fråntas möjligheten till att vara fysiskt aktiva 

inomhus. Barnen uppmanas till stillasittande lekar samt att miljön inte inspirerar till 

fysisk aktivitet, det ser vi problematiskt. 

 

Vi anser att förskollärare bör arbeta för att barn ska uppleva rörelseglädje från tidig 

ålder för att det ska bli en naturlig del i deras senare liv. Våra erfarenheter från arbete 

och verksamhetsförlagd utbildning i förskolan är att planerad fysisk aktivitet inte har en 

central roll. En del förskollärare anser att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet i den 

fria leken utomhus. Sollerhed (2019) belyser att fysisk aktivitet främjar barns kognitiva 

och motoriska utveckling. Därför anser vi det viktigt att undersöka förskollärares 

upplevelser om barns fysiska aktivitet kan påverka deras motoriska och kognitiva 

utveckling. Vi anser att det behövs mer forskning och kunskap kring förskolebarns 

fysiska aktivitet och dess påverkan på utvecklingen för att skapa mer kunskap hos 

förskolepersonalen. Förhoppningsvis kan det leda till att den fysiska aktiviteten får en 

större roll i förskolans verksamhet. 

 
1.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras relevanta begrepp samt dess definition för föreliggande studie. 

 
1.1.1 Förskollärares upplevelser 

Föreliggande studie undersöker förskollärares upplevelser av barns fysiska aktivitet i 

förhållande till deras utveckling. Nationsencyklopedin (2019) definierar begreppet 

uppleva som något en människa varit med om. I enlighet med det här definierar Egidius 

(2008) begreppet upplevelser som att vara med om något, författaren menar att 

begreppet syftar till att inte bara uppfatta eller höra talas om något (ibid).   

I den här studien ses förskollärares upplevelser i relation till ovanstående definitioner. 

Förskollärarnas upplevelser är det de utifrån erfarenheter varit med om i tidigare och 

nuvarande barngrupper med koppling till fysisk aktivitet, motorisk- och kognitiv 

utveckling.  
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1.1.2 Förskollärares roll 

I förskolans läroplan beskrivs förskollärares uppdrag gällande barns fysiska aktiviteter. 

Det är deras uppdrag att möjliggöra aktiviteter och förutsättningar för barn att vara 

fysiskt aktiva (Skolverket 2018). I studien beskrivs förskollärares roll i arbetet med 

fysiska aktiviteter utifrån uppdraget. Med det menas att det är förskollärarnas ansvar att 

skapa planerade fysiska aktiviteter för barnen, skapa miljöer inomhus och utomhus som 

inspirerar till fysisk aktivitet. Förskollärarnas roll innebär även att de ska vara 

närvarande i barns lek för att stimulera och stödja i den fysiska aktiviteten.  

 
1.1.3 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett komplext begrepp och behöver därför definieras. Rent fysiologiskt 

definieras fysisk aktivitet som all den kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen hos 

människan utöver den energiförbrukningen som görs av med i viloläge. Definitionen 

menar att fysisk aktivitet sker när människan rör sig (Mattsson, Jansson & Hagströmer 

2016). I studien ses fysisk aktivitet som när barn får en högre puls än vilopuls, 

exempelvis genom att hoppa, springa och klättra. Även lugnare aktiviteter med lägre 

puls ses i studien som fysisk aktivitet, exempelvis promenad och balansövningar. Fysisk 

aktivitet ses som planerade aktiviteter, vilket innebär en i förväg planerad fysisk 

aktivitet av förskollärare och oplanerade aktiviteter som uppkommer spontant från 

barnen. 

 
1.1.4 Motorisk utveckling 

Barns motoriska utveckling innebär att de får nya färdigheter inom förflyttning och 

fysisk aktivitet. Grovmotorik innefattar fysiska aktiviteter som stå, springa, krypa och 

hoppa. Barns motoriska utveckling sker efter vissa stadier men kan påverkas av olika 

faktorer som exempelvis miljö (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). I denna studie ses 

motorisk utveckling som de grovmotoriska färdigheter som barn utvecklar genom fysisk 

aktivitet. 

 
1.1.5 Kognitiv utveckling 

Med begreppet kognitiv utveckling menas människors intellektuella utveckling och 

förmåga att exempelvis tänka, förstå, ta beslut och jämföra (Nationalencyklopedin 

2019). I studien ses barns kognitiva utveckling som en förutsättning för lärande, det 

innebär intellektuell utveckling, exempelvis barns förmåga att tänka och förstå något. 

Kognitiv utveckling innebär även att barn utvecklar sociala kompetenser, 

självförtroende, självkänsla samt koncentrationsförmåga. 
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2 Syfte  
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av hur fysiska aktiviteter 

kan påverka barns utveckling.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare sin roll i arbetet med barns fysiska aktiviteter i 

förskolan? 

• Hur upplever förskollärare att fysiska aktiviteter kan påverka barns motoriska 

utveckling? 

• Hur upplever förskollärare att fysiska aktiviteter kan påverka barns kognitiva 

utveckling?  
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3 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras litteratur och egna erfarenheter kring barns fysiska 

aktivitet och påverkan på deras utveckling som kan vara relevant inom föreliggande 

studies område och som skapar förståelse och bakgrundsfakta inom ämnet. 

 

3.1 Sambandet mellan barns fysiska aktivitet och motoriska 
utveckling 

Barns motoriska utveckling är beroende av fysisk aktivitet. Danielsson (2001) beskriver 

att fysisk aktivitet är viktigt för att vävnaderna i kroppen ska utveckla sina funktioner. 

Samtidigt som barn rör sig aktivt utvecklas deras ben, brosk, muskler samt nervsystem. 

Hos små barn är inte deras motorik automatiserad, det behöver byggas upp med hjälp av 

fysisk aktivitet. Genom fysisk aktivitet utvecklas deras rörelser från reflexrörelser till 

asymmetriska, till differentierade slutligen blir rörelserna automatiserade. 

Automatiserade rörelser innebär att kroppen rör sig utan att behöva tänka hur den ska 

göra, exempelvis att gå. Barn behöver träna på alla grundformer, så som springa, krypa 

och gå för att de ska bli automatiserade genom fysiska aktiviteter. Fysisk aktivitet är 

nödvändigt för att barn ska utveckla kroppen motoriskt (ibid).  

 

3.2 Fysisk aktivitet utomhus 

Våra erfarenheter är att fysisk aktivitet ofta lämnas åt utomhusleken i förskolans 

verksamhet, både den fria leken på förskolans gård och vid utflykter till skog eller andra 

naturområden. Våra upplevelser är att det utgör den största delen av fysisk aktivitet i 

förskolan. Det skulle gynna barns utveckling att ha planerade fysiska aktiviteter både 

utomhus och inomhus. Med detta sagt vill vi ändå poängtera att både planerade och 

spontana fysiska aktiviteter utomhus är positivt för barnen, dock inte tillräckligt. 

Ericsson (2009) belyser vikten av att barn får röra sig ute i naturen och att miljön i 

exempelvis parker och skog är bra för den motoriska utvecklingen. Terrängen i 

miljöerna är ojämn vilket möjliggör övning av koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning. Även Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) delar uppfattningen och 

beskriver naturmiljöernas vikt för barns motoriska utveckling då det erbjuder möjlighet 

till stor rörelsevariation. 

 

3.3 Sambandet mellan barns fysiska aktivitet och kognitiva utveckling  

Fysisk aktivitet är viktigt för barns utveckling inom många områden. Danielsson (2001) 

belyser att när barn utvecklas fysiskt utvecklas de också emotionellt, sensomotoriskt, 

socialt och kognitivt. Fysiska aktivitet stärker barns muskler, ben, nervsystem och grov- 

och finmotorik. Barn med mer utvecklad grovmotorik har en tydligare inre säkerhet om 

den egna kroppen, vilket stärker ”jag- känslan”. Barn med en stärkt ”jag- känsla” utifrån 

kroppsrörelse känner trygghet och accepteras lättare av andra barn. De har därför lättare 

att samarbeta än barn utan trygghet om den egna kroppen (ibid). Även Osnes el al. 

(2012) beskriver sambandet mellan utvecklad grovmotorik och självkänsla hos barn. 

Det visar att nyare litteratur har likställd syn på sambandet som ovanstående författare. 

När barn bemästrar sin kropp och är säkra i grovmotoriken, stärks självkänslan och 

självförtroendet. Författarna menar även att barn tenderar anta fler och större 

utmaningar om de är har god självkänsla och självförtroende (ibid). 

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver fysisk aktivitet som en 

framgångsfaktor för att hitta en källa till glädje. Fysisk aktivitet främjar koncentrationen 

och inlärningsförmågan hos barn. Alla barn i förskolans verksamhet ges inte 
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förutsättningar i hemmet som främjar dem till daglig fysisk aktivitet därför är stötting av 

personalen i förskolans verksamhet av stor vikt (ibid).  
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4 Tidigare Forskning 
I kapitlet presenteras tidigare forskning inom barns fysiska aktivitet samt i förhållande 

till deras utveckling som är relevant för studiens syfte. Den tidigare forskningen som 

presenteras är gjord i olika länder i världen men består mestadels av forskning i andra 

länder än Sverige. Med anledning till att det är svårt att hitta svensk forskning inom 

ämnet som behandlar förskolan och som är relevant för studien. Flera sökningar i har 

gjorts i databaserna ERIC, SwePub, OneSearch och PsykINFO. Med sökord på svenska 

och engelska som exempelvis playground activities, physical activities, thinking skills, 

learning readiness, cognitive ability och cognitive development i förhållande till barn 

och förskola. Det har hittats tidigare forskning både från Sverige och från andra länder 

utöver den forskning som använts som undersöker barns fysiska aktivitet samt vilken 

påverkan den har för barns utveckling. Dock anses dessa forskningar inte relevant för 

den här studien då de antingen undersöker äldre barn än förskolebarn eller barns fysiska 

aktivitet i förhållande till annat som inte behandlas i den här studien. Den forskning som 

har använts som undersöker äldre barn än förskolebarn anser vi är relevant även för 

förskolan. Eftersom det inte finns så mycket forskning från Sverige hoppas vi kunna 

bidra med ny och ökad kunskap inom ämnet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av forskningen som tagits upp. 

 

4.1 Barns tid på förskolan  

I dagens samhälle spenderar barn allt mer tid på förskolan. Förskolans verksamhet ska 

lägga grunden till ett livslångt lärande samt skapa möjligheter för barns utveckling. 

Dock visar forskning på ett problemområde vad gäller barns möjligheter till fysisk 

aktivitet i förskolan. O’Dwyer et al. (2013) undersöker i sin forskningsstudie 12 

förskolor i England där de studerar om barns tid på förskolan påverkar deras fysiska 

aktivitet. De använder sig av aktivitetsarmband för att undersöka hur aktiva barnen är i 

och utanför förskolan. Resultatet visar att barn som spenderar längre dagar på förskolan 

är betydligt mindre aktiva än barn med kortare dagar. Även Cardon,Van Cauwenberghe, 

Labarque, Haerens och De Bourdeaudhuijs (2008) resultat visar att barn som 

spenderade fler timmar på förskolan är mindre aktiva än barn som spenderade färre 

timmar.  

 

4.2 Miljöns betydelse 

Cardons et al. (2008) forskningsstudie i Belgien visar på miljöns betydelse för barns 

möjligheter till ökad fysisk aktivitet. Deltagande barn i studien är 783 stycken utspridda 

på 39 olika förskolor. Samtliga barn har stegräknare på sig för att mäta deras dagliga 

aktivitet. Resultatet visar att när barn har mer yta att röra sig på tar de fler steg och är 

mer fysiskt aktiva. Det visar även att dela barn i mindre grupper är lyckosamt för barns 

fysiska aktivitet då det skapar mer utrymme för dem att röra sig på. Andra faktorer som 

påverkar resultatet är att barn som vistas längre perioder utomhus tar fler steg och är 

mer fysiskt aktiva än barn som vistas mer inomhus. Utemiljöns utformning är likaså en 

bidragande faktor i vilken utsträckning barnen rör sig. De visar sig att förskolor med 

plana utemiljöer inbjuder till mer fysisk aktivitet medan utemiljöer med större 

nivåskillnader i marken inte inbjuder till lika mycket fysisk aktivitet. Plana utegårdar 

inbjuder till mer sportaktiviteter och spring, vilket skapar mer fysisk aktivitet hos 

barnen medan utegårdarna nivåskillnader stimulerar mer stillasittande lekar (Cardon et 

al. 2008). 
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S. Gubbels, Van Kann och Jansens (2012) observationsstudie undersöker 175 stycken 

barns fysiska aktivitet på nio förskolor i Nederländerna. Observationer samt intervjuer 

används som metod för att undersöka när och var barn är fysiskt aktiva. I enlighet med 

Cardon et al. (2008) visar resultatet att barn är mer fysiskt aktiva när de har stora ytor att 

röra sig på. Däremot visar S. Gubbels, Van Kann och Jansens (2012) studie att det är 

lekutrustningen som spelar störst roll för barns fysiska aktivitet. Exempelvis upptäckte 

forskarna att barns lek i sandlådor ökar stillasittandet medan hopputrustning som 

exempelvis studsmatta istället ökar deras fysiska aktivitet. Forskarna belyser att 

lekutrustningen och miljöns utformning har stor betydelse för hur fysiskt aktiva barn är 

och att förskolor behöver se över det i sina verksamheter. Det räcker inte att barnen har 

tillgång till stora ytor (ibid).  

 
4.3 Förskollärarens roll 

Det finns många faktorer som är avgörande för barns fysiska aktivitet i förskolan. Ovan 

har barns tid samt miljöns betydelse beskrivits. Det är dock sådana faktorer som 

personalen inte har möjlighet att ändra på, därför har förskollärare ett ansvar att skapa 

förutsättningar för barns fysiska aktivitet. I Cardons et al. (2008) studie visar det sig 

lyckosamt för barn att spendera längre perioder utomhus samt att dela barnen i mindre 

grupper inomhus för att skapa mer yta per barn att röra sig på. Det är förskollärares 

ansvar att se till att skapa möjligheter för mer fysiska aktivitet för barn. Vidare 

framkommer det i Cardons el al. (2008) studie att när förskollärare är delaktiga i barns 

utomhuslek skapas mer aktiva lekar vilket genererar till fler steg för barnen under 

dagen. Dock visar Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Shermans (2011) studie 

att förskollärare tidvis ser utomhusvistelsen som en paus med möjlighet till samtal med 

övrig personal istället för att integrera med barnen. Det genererar mindre fysisk aktivitet 

hos barnen. De olika synsätten visar på vikten av förskollärares ansvar att skapa fysisk 

aktivitet för barnen eftersom det kan avgörande om de får någon alls.  

 

4.4 Fysisk aktivitet och grovmotorik 

Fysisk aktivitet är en förutsättning för barn att utvecklas grovmotoriskt. Copelands et al. 

(2011) kvalitativa studie i Ohio, USA intervjuar 49 stycken förskollärare med syfte att 

synliggöra deras uppfattning om fördelar och hinder förskollärare ser med fysisk 

aktivitet i förskolan. Studien undersöker även förskollärares uppfattningar om fysisk 

aktivitet kan stimulera barns utveckling. Resultatet visar delvis att fysisk aktivitet och 

utomhuslek är en framgångsfaktor för barn att utvecklas grovmotoriskt. Eftersom de 

uppmanas att exempelvis klättra, kasta, springa och hoppa vilket utvecklar barnens 

koordinationsförmåga. Även Ericssons (2003) studie visar att ökad fysisk aktivitet 

utvecklar barn motoriskt. Ericssons (2003) har gjort en interventionsstudie i Sverige i 

årskurs 1–3, studien pågick under tre läsår med 251 stycken elever. Ericsson (2003) 

jämför två grupper där första gruppen får ordinarie idrottsundervisning två gånger i 

veckan, andra gruppen får idrottsundervisning fem gånger i veckan. Efter ett år visar det 

att barnen med idrottsundervisning fem gånger i veckan har utvecklats betydligt mer 

motoriskt än barnen med två idrottsundervisningar i veckan. Studien undersöker barn i 

grundskolan i åldrarna 6–9 år. Däremot anses det relevant för föreliggande studie och 

för förskolebarn eftersom de är nära i åldrarna. Även om idrottsundervisning inte kan 

likställas med fysiska aktiviteter i förskolan ska verksamheten enligt Skolverket (2018) 

erbjuda planerade fysiska aktiviteter. Förskolans planerade fysiska aktiviteter ligger till 

grund för att stimulera barns allsidiga rörelseförmåga. Kopplingen till förskolan stärks 

även med Copelands et al. (2011) studie som visar att förskollärarnas upplevelser är att 

barn utvecklas grovmotoriks av fysiska aktiviteter.   
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4.5 Grovmotorik och självkänsla   

Copeland et al. (2011) resultat visar att förskollärares uppfattningar av barns fysiska 

aktivitet för med sig positiva effekter. De upplever att barnens stress minskar vilket 

resulterar i en lugnare miljö samt att barnen får bättre humör och bättre uppmärksamhet. 

Resultatet visar att förskollärares uppfattningar är att barns fysiska aktivitet är grunden 

till grovmotoriks utveckling, de visar att barn som behärskar grovmotoriska rörelser i 

tidig ålder har bättre självkänsla. På samma sätt visar det att barn med osäker 

grovmotorik ofta har sämre självkänsla. Till följd av bristande självkänsla kan barn få 

svårare att få kompisar vilket kan leda till att de drar sig för att delta i fysiska aktiviteter. 

Studien visar vikten av barns behov av fysisk aktivitet för att möjliggöra deras 

motoriska utveckling samt hur motorisk och kognitiv utveckling påverkas av varandra 

(ibid). 

  

4.6 Sambandet mellan motorisk- och kognitiv utveckling  

Ericssons (2003) studie visar att eleverna med ökad idrottsundervisningen får ett högre 

resultat på nationella proven i svenska och matematik. Framförallt har eleverna ökad 

förståelse för rumsuppfattning samt taluppfattning. Inom svenskämnet har eleverna med 

de extra idrottsundervisningarna högre resultat inom läs och skrivkunskaper (Ericsson 

2003).  Resultatet anses aktuellt för föreliggande studie eftersom förskolan lägger 

grunden för det livslånga lärandet samt att förskolan ska skapa förutsättningar för barn 

att utvecklas inom matematik och svenska.  

 

4.7 Sammanfattning tidigare forskning  

O’Dwyer et al. (2013) tar upp i sin studie att få barn kommer upp till 

rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet som är 60 minuter per dag. Studien visar 

även att barn med längre dagar på förskolan är mindre aktiva per dag än barn med 

kortare dagar. I enlighet med detta poängterar Cardon et al. (2008) i sin studie att barn 

med längre dagar på förskolan är mindre aktiva än barn med kortare dagar. 

 

Det finns dock andra faktorer som påverkar barns fysiska aktivitet än deras tid på 

förskolan. Cardons et al. (2008) beskriver att utformningen av miljön påverkar barns 

fysiska aktivitet. Barns fysiska aktivitet gynnas av stora ytor, därför anser de att dela 

barn i mindre grupper är lyckosamt för deras fysiska aktivitet. (ibid). S. Gubbels et al. 

(2012) studie överensstämmer med att stora ytor uppmuntrar barn till mer fysisk 

aktivitet. Dock hävdar även S. Gubbels et al. (2012) att det inte är den enda faktorn som 

har betydelse. De menar att lekutrustningen och utformningen av miljön på förskolan är 

det som har störst betydelse för hur mycket barn rör sig under sin dag på förskolan.    

 

Till skillnad från barns tid på förskolan och miljöns utformning menar Copeland et al. 

(2011) att förskollärarnas agerande har betydelse för hur pass mycket barn är fysiskt 

aktiva eller inte. De beskriver att vissa förskollärare ser utomhusvistelse som en paus 

vilket genererar mindre fysisk aktivitet hos barnen. Till skillnad från Copeland et al. 

(2011) beskriver Cardon et al. (2008) att när förskollärare är delaktiga i barns lek är 

barnen mer fysiskt aktiva än om de inte deltar.    

 

Tidigare forskning visar att fysiska aktivitet är viktig för barns motoriska och kognitiva 

utveckling. Copelands et al. (2011) beskriver fysisk aktivitet som grunden för barns 

möjlighet till grovmotoriks utveckling. I enlighet med det belyser Ericsson (2003) att ju 

mer fysisk aktivitet barn får desto mer utvecklas de grovmotoriskt. Ericsson (2003) 

påpekar även sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv utveckling. Barns fysiska 
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aktiviteter möjliggör till mer kunskap inom andra områden, då fysiska aktiviteter 

möjliggör kognitivutveckling samt ökar självförtroende och självkänsla. Ökat 

självförtroende och självkänsla är viktigt för att barn ska utvecklas inom andra områden 

(ibid). I enlighet med det menar Copeland et al. (2011) att när barn utför fysiska 

aktiviteter förbättrar de sin koncentration och uppmärksamheten ökar, vilket är en 

förutsättning för att lyckas inom andra områden. 

 

Sammanfattningen av tidigare forskning visar att den mesta är gjord utomlands då det 

finns få svenska studier som behandlar ämnet. Att det finns lite forskning i Sverige kan 

ses problematiskt då den svenska förskolan skiljer sig från förskolor utomlands. Även 

förskollärares roll kan skilja sig då rollen i Sverige grundar sig i styrdokument. Dock 

anses det relevant för föreliggande studie då barns utveckling är densamma oavsett land. 

Även förskollärares roll i fysiska aktivitet kan skilja sig åt beroende på land och i 

förhållande till Sverige. Föreliggande studie vill bidra med mer kunskap inom området 

för att öka chanserna till att förskolor får upp intresset för de fysiska aktiviteternas 

betydelse för barns utveckling och vilka faktorer som påverkar möjligheterna.  
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5 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet presenterar studiens teoretiska ramverk med tillhörande begrepp. Det 

sociokulturella perspektivet har sitt ursprung från Lev Vygotskij men presenteras i 

kapitlet utifrån Säljös (2014) och Williams (2006) tolkningar eftersom Vygotskijs 

originaltexter är svårtolkade. Det sociokulturella perspektivet med begreppen mediering 

och den proximala utvecklingszonen är omfattande. Nedan presenteras de delar som är 

relevant för studien. Under rubriken ramverkets ändamål presenteras valda delar inom 

perspektivet och begreppen som är till hjälp för att analysera studiens resultat. 

 

5.1  Sociokulturellt perspektiv inom förskolans verksamhet 

Enligt Säljö (2014) har det sociokulturella perspektivet sitt ursprung i Lev Vygotskijs 

arbete med utveckling, lärande och språk. Inom det sociokulturella perspektivet belyses 

det att människan lär genom samspel med andra, det är genom kommunikationen vi kan 

uttrycka oss. Barns samspel med andra barn, vuxna och miljön är viktig för barns 

lärande och utveckling. Williams (2006) belyser att barns sociala samspel är den 

huvudsakliga drivkraften i utvecklingen och att språket är viktigt för att utvecklingen 

ska kunna ske. Författaren är enig om att barn enligt det sociokulturella perspektivet lär 

i samspel med andra och att det är genom handledning av vuxna eller andra barn med 

mer kunskap inom ämnet barn kan få möjlighet till den bästa utvecklingen (ibid).  

 
5.1.1 Mediering i förhållande till förskolan 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp och betyder att 

förmedla. Säljö (2014) beskriver mediering som att människor använder två olika 

redskap för att förstå sin omvärld, språkliga och materiella. Det språkliga redskapet är 

exempelvis tecken, symboler, bokstäver och siffror som förskollärare och barn kan 

använder sig av för att uttrycka sig, förstå andra och fördjupa sin egen förståelse (ibid). 

Materiella redskap inom förskolan är fysiska redskap som exempelvis boll och rockring. 

Säljö (2014) tar upp att språkliga och materiella redskap ofta ses ha en koppling då det 

behövs en språklig erfarenhet för att förstå, använda och förklara det materiella 

redskapet. Det materiella redskapet behövs för att förstå det språkliga begreppet och vad 

själva ordet innebär och betyder. 

 
5.1.2 Förskollärares upplevelser av barns närmaste proximala utvecklingszonen 

Den närmaste proximala utvecklingszonen innebär att när människan behärskar en ny 

färdighet eller kunskap är den nära att även behärska en ny. Förskollärare behöver 

därför kunskap och kompetens om barnens utveckling inom ett område, för att kunna 

utmana och uppmuntra dem på rätt sätt för att den nya närmaste utvecklingen ska kunna 

ske (Säljö 2014). 

 
5.1.3 Ramverkets ändamål för föreliggande studie 

I studien undersöks förskollärares upplevelser om deras roll i barns fysiska aktivitet och 

dess påverkan på den motoriska och kognitiva utvecklingen. Barn samspelar med andra 

barn, vuxna och miljön när de utövar fysisk aktivitet. Den första frågeställningen i 

studien är ”Hur beskriver förskollärare sin roll i arbetet med barns fysiska aktiviteter i 

förskolan?” Förskollärares roll samt förskollärares upplevelser är nyckelord i den här 

studien. Det sociokulturella perspektivet kan hjälpa oss att förstå och analysera 

förskollärares syn på deras roll i barns fysiska aktivitet och dess påverkan på barns 

utveckling. Samspel är en väsentlig del inom det sociokulturella perspektivet och 

förskollärare måste ha detta samspel när de planerar, utformar miljön och håller i den 

fysiska aktiviteten för att kunna främja barns fysiska aktivitet. Även för att kunna se och 
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förstå den fysiska aktivitetens påverkan på barns utveckling. Mediering används i 

studien för att se förskollärarnas roll i hur de förmedlar och förklarar val av material och 

aktiviteter i fysiska aktiviteter och hur det kan påverka barns utveckling. Den närmaste 

proximala utvecklingszonen används i studien för att kunna analysera hur förskollärare 

planerar fysiska aktiviteter för att en utveckling ska ske hos barnen. Samt för att de ska 

få nya kunskaper, vilket är en del förskollärarnas roll. Den andra frågeställningen i 

studien är ”Hur upplever förskollärare att fysiska aktiviteter kan påverka barns 

motoriska utveckling?” Fysisk aktivitet och motorisk utveckling är nyckelord i studien. 

Den närmaste proximala utvecklingszonen används för att analysera hur förskollärarna 

upplever barns motoriska utveckling. Även hur förskollärarna planerar och genomför 

fysiska aktiviteter med barnen för att de ska utvecklas inom sin närmaste proximala 

utvecklingszon. Den tredje frågeställningen i studien är ” Hur upplever förskollärare att 

fysiska aktiviteter kan påverka barns kognitiva utveckling?” Även kognitiv utveckling 

är nyckelord i studien. Mediering används för att analysera hur förskollärarna upplever 

att barn förmedlar, förstår och förklarar i fysiska aktiviteter. 
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6 Metod 
I metodkapitlet redogörs det praktiska tillvägagångssättet för studien med val av 

metodansats, datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data och etiska 

övervägande.  

 

6.1 Metodansats  

Föreliggande studie är en kvalitativ ansats. Denscombe (2018) beskriver att kvalitativ 

metod används för att närma sig informanters perspektiv och för att fördjupa förståelsen 

för deras tankar och erfarenheter. Metoden möjliggör att insamlad empiri blir utförlig 

och omfattande. Allwood och Erikson (2017) lyfter att kvalitativ metod används för att 

undersöka människor upplevelser och beskrivningar. Kvalitativ metod passar den här 

studien då syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser. Kvalitativa 

intervjuer möjliggjorde att närma oss förskollärarnas upplevelser av barns fysiska 

aktiviteter vilket bidrog med ökad förståelse för deras upplevelser.   

 
6.2 Datainsamling 

Studien har genomförts med personliga semistrukturerade intervjuer med fyra 

förskollärare. Förskollärarnas upplevelser av arbetsrollen med barns fysiska aktivitet i 

relation till barnens utveckling undersöktes. Denscombe (2016) beskriver att personliga 

intervjuer möjliggör för forskare att undersöka informanters uppfattningar inom ett 

förvalt ämne. 

 

Datainsamlingsmetoden för studien är personliga semistrukturerade intervjuer. 

Denscombe (2016) beskriver att personliga intervjuer innebär att forskaren och 

informanten träffas för ett samtal. Det möjliggör att det blir enklare att samtala samt 

fördjupa sig inom ämnet. Intervjufrågorna formulerades innan intervjuerna utifrån 

studiens syfte samt frågeställningar (se bilaga B). Frågorna var av öppen karaktär med 

möjlighet till följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att vi kunde vara 

flexibla i samtalen, frågorna ändrade ibland följd eller riktning utifrån förskollärarnas 

svar. Personliga intervjuer möjliggjorde att ställa följdfrågor samt för förskollärarna att 

utveckla sina svar. När det uppkom oklarheter kring frågorna eller specifika begrepp 

hade vi möjlighet att förklara för förskollärarna.  

 

Alla intervjuer spelades in vilket möjliggjorde för oss att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna flera gånger under transkriberingen samt under analysens gång för att 

ytterligare försöka tolka deras svar.  

 

6.3 Urval 

Urvalet består av fyra förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Förskolorna är 

kommunala och belägna i samma medelstora stad i Sverige. De har medelstora 

utegårdar samt närhet till naturområden. Urvalet som gjorts är ett bekvämlighetsurval. 

Denscombe (2016) beskriver bekvämlighetsurval som det första som finns till hands. 

Forskare väljer ett bekvämlighetsurval eftersom de har begränsade resurser, exempelvis 

tid och pengar. Därför görs urval som är bekväma men samtidigt lämpliga för studien. 

Urval inom bekvämlighetsurval är lättillgängliga och fördelaktigt billigt, snabbt och 

enkelt (ibid). Motivationen till bekvämlighetsurvalet för föreliggande studie med antal 

förskollärare och förskolor var att tidsramen för studien var kort, därför ansågs det här 

urvalet rimligt. Bekvämlighetsurvalet möjliggjorde att öka kvaliteten på de genförda 

intervjuerna eftersom mer tid kunde avvaras till dem. 
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Anledningen till att utbildade förskollärare valdes ut för intervju är att studiens syfte är 

att undersöka just förskollärares syn på barns fysiska aktivitet i relation till deras 

utveckling samt deras egen roll. Förskollärare har genom sin utbildning och erfarenheter 

en kompetens inom ämnet.  

  

Tabell 1: Bakgrundsinformation om förskollärarna 

Arbetsplats Namn Yrkeserfarenhet som 

förskollärare 

Kön Ålder på 

barn 

Förskola 1 Förskollärare A 4 år Kvinna 5 år 

Förskola 1 Förskollärare B 2 år Kvinna 2-5 år 

Förskola 2 Förskollärare C 32 år Kvinna 2–3,5 år 

Förskola 2 Förskollärare D 37 år Kvinna 3-5 år 

 

Tabellen som presenteras ovan redogör för information om vilka förskollärare som 

arbetar på samma förskola, yrkeserfarenhet som utbildade förskollärare, kön samt ålder 

på barngruppen.  

 

6.4 Genomförande 

Inför intervjuerna kontaktades förskollärarna med ett missiv (se Bilaga A). I missivet 

fick förskollärarna information om studien samt en förfrågan om deltagande. Innan 

intervjuerna formulerades vissa fasta intervjufrågor som godkändes av handledaren. En 

förskollärarna bad om intervjufrågor i förhand, vilket gjorde att vi skickade ut de fasta 

intervjufrågorna till samtliga förskollärare för att ge alla intervjuer samma 

förutsättningar. Förskollärarnas svar kan påverkats eftersom de gavs möjlighet att 

fundera på sina svar inför intervjuerna. Konsekvenserna av detta diskuteras vidare i 

metoddiskussionen. 

  

Under varje intervju deltog en av oss och en förskollärare för att skapa ett personligt 

öppet samtal där förskollärarna skulle känna sig bekväma att ge utvecklande svar. Vi 

intervjuade två förskollärare var och samtliga intervjuer varade i cirka en timme. Alla 

intervjuer skedde avskilt för att minimera störmoment samt för att ge alla intervjuer 

liknande förutsättningar. 

  

Alla intervjuer spelades in med ljudupptagningar för att kunna transkribera materialet. 

Samtliga förskollärare godkände att samtalet spelades in innan intervjun. Under 

intervjuerna antecknades begrepp och följdfrågor som uppkom under samtalets gång för 

att inte avbryta förskolläraren. Intervjuerna startade med uppvärmningsfrågor som 

yrkeserfarenhet och ålder på barn, för att båda parter skulle bli mer bekväma samt för att 

ta reda på relevant bakgrundsfakta. Frågornas ordningsföljd varierade under 

intervjuerna och frågorna tog sin riktning efter förskollärarnas svar. Eftersom 

förskollärarna fick frågorna innan intervjuerna var de förberedda på vilka frågor som 

skulle ställas. Därför relaterade de till senare frågor i intervjuguiden i ett tidigt skede. 

Denscombe (2016) tar upp att frågornas ordningsföljd inte är väsentlig i 

semistrukturerade intervjuer utan kan riktas efter informanters svar. 
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6.5 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Vi transkriberade vårt eget material, vilket 

var två intervjuer var. För att säkerställa att transkriberingarna var korrekta lyssnade vi 

på varandras material samt följde med i transkriberingen. När intervjuerna 

transkriberades upptäcktes vissa slutna följdfrågor vilket diskuterats kritiskt. Ofta fick vi 

ändå bra svar från förskollärarna men möjligen hade svaren blivit ännu mer utvecklade 

ifall frågan hade ställts på ett mer öppet sätt. 

  

Efter transkriberingen gjordes en innehållsanalys. Denscombe (2016) beskriver att 

innehållsanalys används för att kvantifiera innehållet i en text och att det oftast görs 

enligt en procedur. Proceduren består av att först välja lämpliga avsnitt ur texter, bryta 

ner den i mindre delar för att sedan kategorisera för att kunna analysera empirin. 

Därefter hittas liknelser och skillnader i texterna för att kunna analysera och försöka 

förklara när och varför dessa liknelser och skillnader förekommer (ibid). 

Förskollärarnas svar kategoriserades i resultatet utifrån mönster med koppling till 

studies syfte, frågeställningar samt det sociokulturella perspektivet med dess tillhörande 

begrepp. Kategoriseringarna synliggjorde förskollärarnas upplevelser av barns 

utveckling utifrån fysiska aktiviteter och deras arbetsroll. För att tydliggöra vad 

förskollärarna sagt i intervjuerna användes ordagranna citat i resultatet. Genom att 

ordagranna citat användes lades inga värderingar i förskollärarnas svar utan de återgavs 

med anledning till att ge en ärlig bild av förskollärarnas upplevelser. Kategoriseringarna 

analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet med tillhörande begrepp samt 

tidigare forskning för att skapa en förståelse för förskollärarnas svar och upplevelser.  

 

6.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra huvudkrav som forskare behöver ta hänsyn till vid 

intervjuer och användning av data. Det första huvudkravet är informationskravet som 

innebär att forskaren informerar informanten om syftet med deltagandet, att deltagandet 

är frivilligt samt vilka rättigheter de har innan, under samt efter intervjun. Det andra 

huvudkravet är samtyckeskravet vilket innebär att informanter behöver godkänna sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär hanteringen av informanters personliga 

uppgifter och i samband med en studie ska de vara anonyma. Det sista huvudkravet är 

nyttjandekravet, vilket innefattar att informanter ska garanteras att den insamlade data 

endast används inom forskningsändamålet (ibid).  

  

För att ta hänsyn till informationskravet kontaktades förskollärarna med ett missiv med 

information om syftet med studien, hur intervjun skulle gå till samt vad deras svar 

kommer att användas till. De fick även information om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta den. När 

förskollärarna tagit del av denna information samt svarat ja samtyckte de till att delta 

vilket uppfyllde samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet förekommer 

inga namn på förskollärarna i studien samt ingen information om var förskolorna finns. 

För att ta hänsyn till nyttjandekravet används den insamlade data endast i den här 

studien. Inspelningar och transkriberingar kommer att förstöras efter att studien är 

färdig. 
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7 Resultat och analys 
I resultatkapitlet presenteras resultatet från intervjuerna utifrån tre huvudrubriker som 

består av föreliggande studies frågeställningar. Under varje huvudrubrik kategoriseras 

empirin utifrån mönster med koppling till studiens syfte. Därefter analyseras varje 

huvudrubrik i relation till studiens teoretiska ramverk, bakgrundskapitlet samt den 

tidigare forskning som lyfts fram.   

 

7.1 Hur beskriver förskollärare sin roll i arbete med barns fysiska 
aktiviteter i förskolan? 

Följande kategori beskriver förskollärarnas roll i arbetet med barns fysiska aktiviteter 

och därmed vilket sätt deras planering av aktiviteter och miljön påverkar de fysiska 

aktiviteterna.  

 
7.1.1 Barns fysiska aktivitet 

Förskollärare B, C och D beskriver fysisk aktivitet som en pulshöjande aktivitet medan 

förskollärare A beskriver det som att barn inte är stillasittande utan rör på sig.  

 

Samtliga förskollärare samtalar om barnen rör på sig tillräckligt i verksamheten eller 

inte. Förskollärare D upplever att barnen rör sig tillräckligt mycket i förskolan och 

därmed är fysiskt aktiva, hon säger att de har utformat verksamheten för att möjliggöra 

det. Förskollärare A och C tar upp att det är olika beroende på vilka barnen är, vissa gör 

det och vissa inte. 

 
En del barn, de är helt beroende på vem de är, en del barn 

är väldigt aktiva av sig själva o en del barn måste man 

pusha och en del vill bara inte, de orkar inte, man får höra 

väldigt ofta att de inte orkar.        

                                                          (Förskollärare A)                                                                                                                   

 

Förskollärare B upplever att barnen överlag inte får tillräcklig fysisk aktivitet i 

förskolan och att det delvis beror på att hon inte planerar tillräckligt för det. Hon 

upplever även att barnen inte får tillräckligt med fysisk aktivitet i hemmet. Förskollärare 

B förklarar att hon ofta ser de stora barnen komma till förskolan i vagn, att de använder 

skärmar mycket och att de sällan pratar om att de varit fysiskt aktiva utanför förskolan. 

Även förskollärare A tar upp att barnen sällan pratar om att de är fysiskt aktiva utan för 

förskolan. Förskollärare A och B belyser vikten av deras roll i arbetet med fysiska 

aktiviteter för att deras uppdrag är att komplettera hemmet. Förskollärare C beskriver att 

den fysiska aktiviteten bör genomsyra hela verksamheten och att det ska vara en 

självklar del i det dagliga arbetet. Förskollärare C beskriver sin roll som en förebild för 

barnen i den fysiska aktiviteten. 

 
Men aa just den här biten att inspirera och va en bra 

förebild framförallt. 
                                                         (Förskollärare C) 

 
7.1.2 Planerad fysisk aktivitet 

Samtliga förskollärare är eniga om att det är deras uppgift att den planerade fysiska 

aktiviteten ska ha ett syfte med koppling till förskolans läroplan. Samtliga förskollärare 

berättar att de har planerade fysiska aktiviteter varje vecka. Förskollärare B och D har 

planerade fysiska aktiviteter två gånger i veckan. Förskollärare A har en gång i veckan 
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och förskollärare C en gång varannan vecka och två gånger varannan vecka. Utöver det 

har även förskollärare A och B ytterligare en gång i månaden där hela förskolan 

medverkar och en avdelning i taget står för planeringen.  

 

Samtliga förskollärare berättar att de en gång i veckan tar sig till skogen. Förskollärare 

A och B berättar att de tillsammans med barnen tar sig till skogen med hjälp av 

lådcyklar. Medan förskollärare C och D promenerar dit. Alla förskollärare planerar 

ibland lekar och fysiska aktiviteter men barnen leker även fritt i skogen.   

 
7.1.3 Fysisk aktivitet utomhus 

Alla förskollärare är eniga om att den mesta sponta fysiska aktiviteten sker utomhus. De 

berättar att de värdesätter barnens utomhusvistelse och att det är självklart att de ser till 

att barnen får vara utomhus varje dag.  

 
Aa de är ju hela tiden med barn…men…dom rör ju sig… 

de kan ju inte gå…barn kan ju inte gå sådär…dom 

springer ju…dom klättrar…dom vill ju pröva över 

under…ute är ju också rörelse spontan rörelse ute. 

                                                                (Förskollärare D) 

 

Förskollärare A säger att det inte endast handlar om att gå ut, utan att faktiskt se till att 

barnen också rör på sig utomhus för att det ska räknas som fysisk aktivitet. 

Förskollärare D tar upp att vissa barn inte rör på sig utomhus på eget initiativ och att 

hon då ibland aktiverar barnen i någon slags fysisk aktivitet. Förskollärare C upplever 

att hon har en viktig roll i barns fysiska aktivitet och att hon därför ibland sätter igång 

och deltar i aktiviteter tillsammans med barnen. Hon berättar att hon tar initiativ till 

lekar som ”kom alla mina kycklingar” och ”vad är klockan farbror björn”. Hon berättar 

att hon ibland aktiverar barnen med spontana Tabata-pass i situationer där barnen 

tvingas vänta. Vilket stimulerar barnens fysiska aktivitet enligt förskolläraren.  

 

Samtliga förskollärare är eniga om att deras utegårdar inte inspirerar till tillräcklig 

fysisk aktivitet och att de skulle vilja utveckla dem. Alla förskollärarna berättar att deras 

utegårdar just nu ska utvecklas men att det inte är färdigt än. Förskollärarna är överens 

om att det behövs mer material på gårdarna som inspirerar barnen till fysiska aktiviteter. 

Exempel på material som nämns är klätterställningar, stockar, stenar, brädor och däck. 

Förskollärare C säger att hon och hennes kollegor reflekterat över hur de skulle kunna 

utveckla utegården för att den ska stimulera till mer fysisk aktivitet. 

 
Vi har ju pratat ganska mycket om utemiljön […] vi 

skulle kunna göra betydligt mer… vi skulle ju kunna ha 

mer klätterställningar ute…vi skulle kunna ha material 

ute som plintar och stockar. 

                                                                 (Förskollärare C) 

 
7.1.4 Fysisk aktivitet inomhus 

Förskollärare B, C och D har planerade fysiska aktiviteter inomhus varje vecka. 

Förskollärare B har ”just dance” som planerad fysisk aktivitet, vilket innebär att barnen 

dansar till angivna rörelser till musik. Förskollärare C och D har olika gymnastikpass 

som planerad fysisk aktivitet. Utöver den planerade fysiska aktiviteten inomhus 

uppmuntras barnen ibland av förskollärare C och D till fysisk aktivitet inomhus då de 

ställer sig positiva till att barnen spontant bygger hinderbanor. Dock upplever 

förskollärarna att det oftast mynnar ut till mycket övrigt spring och att de då istället, i 
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den mån de har möjlighet går ut barnen istället. Dock berättar förskollärare C att hon 

ändå inte tycker att deras inomhusmiljö inspirerar tillräckligt till fysiska aktiviteter. Hon 

säger att de skulle kunna utveckla miljön för att inspirera barnen till mer fysisk aktivitet.  

 
Vi hade ju kunnat…nu ser jag ena rummet framför allt… 

vårt största rum. Eeh där hade vi ju kunnat göra… en 

hinderbana i hela rummet.                                    

                                                                                                (Förskollärare C) 

 

Förskollärare A och C upplever att barnen ibland fråntas möjligheten till att vara fysiskt 

aktiva inomhus och anledningen är förskollärarnas rädsla för att barnen ska skada sig. 

Båda förskollärarna säger att deras rädslor ibland är obefogade och att de bör vara mer 

tillåtande.  

 
Jo men de ja sa förut, möbler vassa kanter… mm asså de 

är ju vi som är överbeskyddande så farligt är de ju inte. 

Vi kanske gör problem som inte finns…istället för att se 

möjligheter i detta. 

                                                                 (Förskollärare C) 

 

Samtliga förskollärare berättar att de har utformat inomhusmiljön med "rum i rum" för 

att locka till lugna lekar med få barn i taget, även för att göra det svårare för barnen att 

springa inomhus. Förskollärare A berättar hennes avdelning har utformat 

inomhusmiljön för att inte uppmuntra till spring utan istället lugnare lekar och 

aktiviteter. Hon säger att barn har ett behov av att vara mer fysiskt aktiva så går de ut 

med barnen, vilket även förskollärare D är enig om. 

 
De kan bli stimmigt absolut men de är ju i själva leken 

men att de springer är inte så vanligt som de va innan för 

nu har vi ju skurit ner alla rum o lagt även satt fram 

gardiner som skär av så den möjligheten finns inte riktigt 

att springa de går inte... så är dom jätteröriga o vill gå ut 

så får dom jättegärna gå ut de är liksom inget som säger 

att man inte får utan de får man. 

                                                                (Förskollärare A)  

 
7.1.5 Analys av hur förskollärare beskriver sin roll i arbetet med barns fysiska 
aktiviteter i förskolan 

Resultatet visar att tre av fyra förskollärare anser att barnen rör sig för lite i 

verksamheten dock ges inga tydliga svar på vad det kan bero på. Samtliga förskollärare 

uppger att de utformat inomhusmiljön för att inspirera till lugnare lekar och att 

utegårdarna behöver utvecklas för att inspirera till mer fysiska aktiviteter. Analysen av 

det kan ses i relation till det sociokulturella perspektivet då Säljö (2014) beskriver att 

barn lär sig i samspelet med miljön. Det framkommer i resultatet att varken inomhus- 

eller utomhusmiljön inspirerar till tillräcklig fysisk aktivitet, kan det tolkas att barnen 

inte ges tillräckligt med möjligheter att samspela med miljön för att möjliggöra fler 

fysiska aktiviteter. Enligt förskolans läroplan är det förskollärarnas roll och uppdrag att 

skapa förutsättningar för barnen i verksamheten så att de kan samspela med miljön. 

Analysen är att förskollärarna kan göra detta ytterligare för att inspirera barnen till mer 

fysisk aktivitet. 

 

Samtliga förskollärare uppger att deras upplevelser är att barnen är mest fysiskt aktiva 

utomhus dock behöver utegårdarna utvecklas. En förskollärare berättar att hon och 
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hennes kollegor reflekterat över att de själva kan påverka utegårdens utformning genom 

att ta ut mer material. Däremot uppger samtliga förskollärare att det redan finns mycket 

material på utegårdar som exempelvis klätterställningar, gungor och cyklar. Analysen 

av detta kan ses i relation till begreppet mediering som enligt Säljö (2014) innebär att 

förmedla genom språkliga och materiella redskap. Förskollärarna i studien uppger att 

barnen är aktiva utomhus men de har ändå en bild av att barnen rör på sig för lite. Om 

förskollärarna utvecklar sin roll genom att språkligt förmedla till barnen hur de ska 

använda det materiella materialet som finns på gårdarna genom att visa och förklara, är 

tolkningen att det möjligtvis kan inspirera barnen till att vara mer fysiskt aktiva.  

 

Samtliga förskollärare är överens att fysisk aktivitet sker i form av rörelse. Tre 

förskollärare definierar fysisk aktivitet som en pulshöjande aktivitet medan den fjärde 

definierar det som att barn inte är stillasittande utan rör på sig. Definitionerna kan 

kopplas till begreppsdefinitionerna i föreliggande studie där fysiska aktivitet ses som en 

aktivitet där barn får en högre puls än vilopuls, exempelvis genom att springa eller 

hoppa. Definitionen av fysisk aktivitet som inte stillasittande utan att barnen rör sig kan 

också ses i relation till begreppsdefinitionerna. Där fysisk aktivitet sker genom någon 

form av rörelse exempelvis genom att gå, i enlighet med Mattsson, Jansson och 

Hagströmer (2016).  

 

För att analysera vikten av förskollärarnas roll att inspirera barn till fysisk aktivitet kan 

det ses i relation till Sollerhed (2019) som lyfter att mer än 85% av alla barn i Sverige 

spenderar stora delar av sin vakna tid i förskolan. Det gör förskolan till en viktig arena 

för barnen och när förskollärarna i föreliggande studie tar upp att deras upplevelse är att 

barnen rör sig för lite kan detta analyseras till Grindberg och Langlo Jagtøien (2000). 

Författarna menar att alla barn inte har förutsättningar i hemmet som främjar dem till 

daglig fysisk aktivitet (ibid). Vilket därför kan förstås att förskollärarna i studien har ett 

stort ansvar att utforma verksamheten till att inspirera till fysisk aktivitet. Två 

förskollärare belyser deras roll som viktig när det kommer till fysiska aktiviteter för att 

komplettera hemmet. Vilket kan kopplas till förskolans läroplan Skolverket (2018) där 

står det att förskollärares uppdrag är att se till att barn får delta i fysiska aktiviteter samt 

att förskolan är ett komplement till hemmet. O’Dwyers et al. (2013) samt Cardons et al. 

(2008) resultat visar att barn som spenderar mer tid i förskolan är mindre fysiskt aktiva 

och barn som spenderar mer tid utanför förskolan är mer fysiskt aktiva. I motsats till det 

upplever två förskollärare i föreliggande studie att barnen på deras avdelningar inte får 

mycket fysisk aktivitet utanför förskolan. De anser därför att deras roll att möjliggöra 

fysisk aktivitet i förskolan blir större för att komplettera hemmet. Samtliga förskollärare 

är eniga om att det är deras uppgift att ha planerade fysiska aktiviteter varje vecka samt 

att den ska ha ett syfte utifrån förskolans läroplan. Den planerade fysiska aktiviteten kan 

också ses i relation till förskollärarnas rolls betydelse då det är avgörande för om barn 

får vara fysiskt aktiva under sin tid på förskolan eller inte.  

 

Samtliga förskollärare är överens om att den mesta fysiska aktiviteten sker utomhus. 

Det kan ses i relation till Cardons et al. (2008) studie, där det framkommer att barn är 

mer fysiskt aktiva när de har mer yta att röra sig på. Förskollärarna i föreliggande studie 

berättar de har utformat inomhusmiljön med ”rum i rum” för att minska den fysiska 

aktiviteten och för att möjliggöra stillasittande leker. Det är förskollärarnas roll att 

utforma miljön på avdelningarna och att göra ”rum i rum” har minskat fysisk aktivitet 

hos barnen inomhus vilket kan förstås i relation till Cardon et al. (2008). 
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Alla förskollärare har beskrivit att deras utegårdar inte inspirerar till tillräcklig fysisk 

aktivitet. De berättar att det är deras roll att utforma utegårdarna och att de kan göra mer 

för att utveckla gårdarna. Exempel som framkom i resultatet är att fler klätterställningar, 

stockar och plintar skulle locka till mer fysisk aktivitet enligt förskollärarna. Resultatet 

kan kopplas till S. Gubbels et al. (2012) studie där det framkommer att lekutrustningen 

har störst betydelse för barns fysiska aktivitet. Det är något som alla verksamheter 

behöver se över då inte endast stora ytor räcker för att barns ska vara fysiskt aktiva. Det 

är förskollärarnas uppdrag att se över vilket även förskollärarna i föreliggande studie 

uppger.  

 

7.2 Hur upplever förskollärare att fysiska aktiviteter kan påverka 
barns motoriska utveckling? 

Följande kategori beskriver förskollärarnas upplevelser av barn motoriska utveckling 

utifrån fysiska aktiviteter. 

 
7.2.1 Barns motoriska utveckling 

Alla förskollärare förklarar att de ser samband mellan fysisk aktivitet och barns 

motoriska utveckling, det är i aktiviteterna och lekarna barnen utvecklas motoriskt. 

 
Tror de beror på hur långt de kommit i sin motoriska 

utveckling, de som har utvecklats mindre i motoriken blir 

oftast mer osäkra i fysiska aktiviteter...eh för vi är ju 

olika. 

                                                                 (Förskollärare C) 

 

Samtliga förskollärare är eniga om att de behöver vara närvarande för att se barnens 

motoriska utveckling. Förskollärare C berättar att det är viktigt att vara en förebild för 

att barnen ska våga och för att visa något som barnet inte helt behärskar. 

 
De finns jättemånga barn som har svårt att åla…de är 

jättesvårt att åla och då gäller det ju också att ja är en 

förebild och att vi ligger ner och ålar…och inte bara på 

gympan. 

    (Förskollärare C) 

 

Förskollärare A och B planerar inte för enskilda barn inom den motoriska utvecklingen 

men de finns närvarande i leken för barn som de anser behöver extra stöd i motoriken. 
 

Vi reflekterar mycket i våra reflektioner på måndagar om 

vi ser att detta barnet behöver jobba mer på cykeln om 

dom kan inte trampa eller vågar inte eller kan inte gå upp 

för klätterställningen så där måste vi vara mer närvarande 

o se till att barnet jobbar med det här för att det är nått 

som fattas alltså de är nått som barnet inte klarar av så 

där måste vi vara på plats o jobba med barnet.  

                                                                                                (Förskollärare B) 

 

Förskollärare C förklarar att barns motoriska utveckling är individuell och att barnen är 

olika i utvecklingen. Hon anser det viktigt att planera aktiviteter för att stimulera alla 

barnen och att de ska vara anpassade för att främja allas utveckling. Ett sätt att göra det 

på är att dela barngruppen i mindre grupper utifrån deras utveckling. Förskollärare D 

berättar att om de uppmärksammar stora skillnader på barnens motoriska utveckling i 
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barngruppen, anpassas de planerade aktiviteterna för hela barngruppen. Hon säger att 

detta görs för att inte peka ut enskilda barn utan för att stimulera deras motoriska 

utveckling.  

 
Vi försöker träna med alla… men också att barnen 

hjälper varandra…och ibland delar barnen i olika grupper 

och har olika aktiviteter utifrån deras utveckling. Men 

utan att vi uttalar de förstås.  

                                                                                                (Förskollärare C) 

 

Förskollärare A upplever att barn som inte får en tillräcklig motorisk utveckling kan få 

det svårare socialt i förskolan. Hennes upplevelse är att barn som är mer motoriskt 

utvecklade oftare är med på aktiviteter som exempelvis fotboll och andra fysiskt aktiva 

lekar med sina kompisar. Det kan hjälpa deras sociala liv medan barn som inte är lika 

motoriskt utvecklade kan ha svårare att få kompisar. Hon säger därför att det är av vikt 

att lägga grunden för barns motorik i tidig ålder.  

 
Jag upplever att de är djupare o att har vi inte lagt 

grunden för grovmotoriken så blir de jobbigt för dom 

[…]  jag tror de blir tufft o tyvärr är de så att de blir tufft 

med kompisar, man hänger inte med i lekarna man 

sanningen svider men de är sant så de är viktigt att vi 

lägger grunden för sånt här o just att dom o därför måste 

vi ut o besöka olika omgivningar o vi pedagoger får inte 

vara lata med de utan vi måste ut, vi kan inte stå på 

gården dag ut o dag in o låta dom leka på plan mark utan 

vi måste försöka att eh ge dom möjligheter. 

                                                                (Förskollärare A) 

 
7.2.2 Spontana motoriskt utvecklande aktiviteter  

Samtliga förskollärare är eniga om att utegården är en bra plats för barns motoriska 

utveckling eftersom den erbjuder stora ytor att röra sig på samt att den fria leken 

stimulerar barnens motoriska utveckling. Förskollärarna berättar att barnen springer, 

hoppar, kryper och kastar när de är ute och leker. Förskollärare A, B och D anser att den 

fysiska aktiviteten och motoriska träningen bör ha störst utrymme utomhus då de vill ha 

en lugn inomhusmiljö. Alla tre går ut med barnen när de känner att det blir stimmigt 

inomhus och att barnen därför får den mesta motoriska träningen utomhus. Samtliga 

förskollärare anser att deras utegårdar behöver utvecklas för att barnen ska få 

möjligheter till en större motorisk utveckling. Det behövs olika underlag för barnen att 

gå och springa på och annan lekutrustning för att stimulera och uppmuntra barnen till 

motorisk träning säger förskollärarna. 

 
De finns ju lite klätterställningar som dom utnyttjar o vi 

har ju backen med som är väldigt bra men övrigt så 

tycker jag inte att vi har så väldigt bra så mycket underlag 

som jag hade velat alltså olika underlag vi hade behövt 

stockar, stora stenar, just sånt för barnen att kunna gå på 

o klättra.                                                                                                                           

                                                 (Förskollärare A) 

 

Samtliga förskollärare anser att barn får mycket motorisk träning utomhus på utegården 

men de är även eniga om att utegården inte räcker för att stimulera barns grovmotorik. 

Därför går alla förskollärarna tillsammans med barnen till skogen en gång i veckan. Där 
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menar de att barnen får en allsidig rörelse och att de får fysisk aktivitet på olika 

underlag och ojämn terräng vilket påverkar deras motoriska utveckling positivt.  

 
7.2.3 Planerade aktiviteter för barns motoriska utveckling 

Alla förskollärarna anser det viktigt att barnen får vistas i olika miljöer för att de ska 

utvecklas motoriskt på bästa sätt. Förskollärare A säger hon måste planera för att se till 

att barnen får möjlighet att utvecklas motoriskt genom att leka på olika underlag. 

 
Vi måste ut o besöka olika omgivningar o vi pedagoger 

får inte vara lata med de utan vi måste ut, vi kan inte stå 

på gården dag ut o dag in o låta dom leka på plan mark 

utan vi måste försöka att eh ge dom möjlighet, o på andra 

ställen kan man se en tydlig skillnad motoriskt på vilka 

som är ute o leker o vilka som inte är ute o leker faktiskt. 

                                                                (Förskollärare A) 

 

Alla förskollärarna har fysiska aktiviteter inomhus som är motoriskt utvecklande för 

barnen. Förskollärare C och D har gymnastik inomhus där barnens motoriska utveckling 

ofta ligger i fokus. På gymnastiken har de bland annat hinderbanor där barnen får 

hoppa, krypa och åla och då träna sin motorik. De har även rörelser till sånger på 

gymnastikpassen vilket också är motoriskt utvecklande enligt förskollärare C och D. 

Förskollärare A och B berättar att de har "Just dance" där barnen dansar till en video 

med musik och rörelser där barnen får fysisk aktivitet och utvecklas motoriskt. 

Förskollärare B, C och D anordnar ibland hinderbanor tillsammans med barnen 

inomhus där barnen får möjlighet att balansera, krypa, klättra, hoppa och kasta vilket de 

upplever stimulerar barnens motoriska utveckling.  

 

Förskollärare A, B och D berättar att i planerandet av fysiska aktiviteter är det just 

kroppsuppfattning och den motoriska utvecklingen hos barnen som är syftet för 

aktiviteterna. Förskollärare A och B har aktiviteter med uppdragskort för att stimulera 

barns motoriska utveckling. Uppdragskorten innebär exempelvis att barnen får hoppa, 

springa, krypa och åla.  
 

Vi använder uppdragskort där de står… exempel hoppa 

10 gånger eller cykla till vita huset fram o tillbaka… gå 

upp för backen o tillbaka sånt här som verkligen får 

barnet att tänka motoriskt o fysiskt. 

                                                                 (Förskollärare B) 

 

Alla förskollärare är eniga om att de planerade fysiska aktiviteterna är viktiga för att 

barnen ska utvecklas motoriskt.  

 
7.2.4 Analys av förskollärarnas upplevelser hur fysiska aktiviteter påverkar barns 
motoriska utveckling  

Samtliga förskollärare planerar fysiska aktiviteter för att barnen ska utvecklas samt få 

nya färdigheter. Förskollärarna uppger att det är viktigt att de är närvarande för att se 

var barnen befinner sig i sin motoriska utveckling och för att veta vad de behöver 

utvecklas mer inom. Säljö (2014) beskriver den närmaste proximala utvecklingszonen 

som när barn behärskar en ny färdighet är de även nära att behärska ytterligare en 

färdighet. Förskollärare behöver därför ha kunskap om var barnen ligger i utvecklingen 

för att kunna utmana dem till fortsatt utveckling (ibid). Arbetssätten för att enskilda 

barn ska utvecklas är olika för förskollärarna. En förskollärare uppger att hon planerar 
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aktiviteter för att stimulera vissa barn men att de gör aktiviteterna i hela gruppen eller 

delar barnen i mindre grupper. Två andra förskollärare berättar att de planerar aktiviteter 

som passar alla men sedan stimulerar enskilda barn genom att utmana och hjälpa dem 

med det motoriska i den fria leken. Detta kan analyseras som att samtliga förskollärare 

tycks vara medvetna om att de behöver vara närvarande i barns lek för att synliggöra 

deras motoriska utveckling och för att kunna stötta dem att utvecklas till sin närmste 

proximala utvecklingszon även om arbetssätten är olika.   

 

Samtliga förskollärare har planerade fysiska aktiviteter för att stimulera barns motoriska 

utveckling. Tre förskollärare har även kroppsuppfattning som syfte för de fysiska 

aktiviteterna. Alla förskollärare tränar grundformerna i de fysiska aktiviteterna, 

exempelvis hoppa, springa och krypa. Förskollärarnas gemensamma upplevelser är att 

barnen utvecklas grovmotoriskt, mycket på grund av fysiska aktiviteter och att de 

upplever att de ser utveckling hos barnen över tid. Den grovmotoriska utvecklingen 

förskollärarna upplever hos barnen kan förstås i relation till Danielsson (2001). 

Författaren beskriver att fysisk aktivitet är av vikt för att barn ska utveckla sina 

grovmotoriska funktioner. Vidare skriver författaren att barn behöver träna på 

grundformerna över tid för att det ska bli automatiserade, vilket innebär att det sker 

automatiskt och utan eftertanke (ibid).  

 

Copelands et al. (2011) samt Ericssons (2003) resultat visar att fysisk aktivitet och 

utomhuslek påverkar barns motoriska utveckling positivt. Samtliga förskollärare uppger 

att barnen utvecklas motoriskt i den fysiska aktiviteten. Även om tre av fyra 

förskollärare planerar för fysiska aktiviteter inomhus varje vecka uppger de att den 

största delen av de fysiska aktiviteterna sker utomhus. Anledningen kan vara 

att samtliga förskollärare är eniga om att utevistelse är gynnsam för barns 

grovmotoriska utveckling eftersom barnen då för möjlighet att vistas på ojämnt 

underlag. Det kan förstås i relation till Osnes et al. (2012) som belyser att utevistelse i 

naturmiljöer är en viktig faktor för att barn ska utvecklas grovmotoriskt. Även Ericsson 

(2009) lyfter att barns grovmotorik utvecklas av att de får röra sig ute i naturen på 

ojämnt underlag, vilket är i enlighet med förskollärarnas upplevelser i föreliggande 

studie. 

 

Samtliga förskollärare uppger att de anser det viktigt att vara närvarande i barns lek 

utomhus för att kunna stimulera barns grovmotoriska utveckling. Två förskollärare 

upplever att de behöver vara aktiva i barns lek för att stimulera motorisk utveckling, 

därför deltar de ibland i barnens lekar för att stödja dem. Det kan tolkas i relation till 

Cardons et al. (2008) studie där det framkommer att när förskollärare är aktiva i barns 

utomhuslek skapas mer fysiska aktiviteter, vilket är en förutsättning för att barn ska 

utvecklas motoriskt. Eftersom förskollärarna uppger att de är aktiva i barns lek utomhus 

generar det mer fysisk aktivitet.  

 

Resultatet visar att en av fyra förskollärare upplever att förskolebarn som inte får 

tillräcklig motorisk utveckling kan få det svårare socialt i förskolan. Hon menar att barn 

som är osäkra i sin grovmotorik kan dra sig från att delta i fysiska aktiviteter och 

därmed kan få svårare att skaffa kompisar. Resultatet kan förstås i relation till 

Danielsson (2001) som beskriver att barn som har en inre säkerhet i sin grovmotorik har 

en bättre ”jag-känsla”. Vidare skriver författaren (ibid) att barn med bättre ”jag-känsla” 

accepteras lättare av andra barn. Det som framkommer i resultatet är i likhet med 

Danielsson (2001) och visar att förskollärarens upplevelser om att barns sociala liv kan 

påverkas av barnets grovmotoriska förutsättningar. Resultatet kan också analyseras till 
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Copelands et al. (2011) studie där det framkommer att barn som är mindre 

grovmotoriskt utvecklade kan ha en lägre självkänsla vilket vidare kan leda till att de 

drar sig för att delta i fysiska aktiviteter. Föreliggandes studies resultat kan förstås 

genom att förskolläraren upplever att barn som är mindre grovmotoriskt utvecklade 

ibland drar sig från att delta i fysiska aktiviteter.  

 

7.3 Hur upplever förskollärare att fysiska aktiviteter kan påverka 
barns kognitiva utveckling?  

Följande kategori beskriver förskollärarnas upplevelser av barns kognitiva utveckling 

utifrån fysiska aktiviteter.  

 
7.3.1 Barns kognitiva utveckling  

Samtliga förskollärare beskriver barns kognitiva utveckling som tänkande och förståelse 

av något. Förskollärare C beskriver även barns kognitiva utveckling som att det hänger 

ihop med kroppsliga rörelser. 

 
Jag tror absolut att de som vi lär med kroppen de sitter i 

huvudet. en sån där gammal klyscha. 

                                                                (Förskollärare C) 

 

Förskollärare B säger även att kognitiv utveckling handlar om hur barn tolkar, förstår 

och förmedlar ny kunskap samt hur de agerar i sociala situationer. 

  
De är ju när barnet lär sig ny kunskap o tolka de o kan 

med kompisar i de sociala samspelet eh jag förstår liksom 

när jag går till biblioteket att jag behöver vara lugn o 

stilla alltså att barnet kan läsa av situationen o om barnet 

kanske saknar språket, barnets tanke hur de kommer till 

uttryck hur barnet förmedlar sig för oss o förstår mycket 

om att förstå o tolka situationer. 

                                                                 (Förskollärare B) 

 

 
7.3.2 Sambandet mellan fysiska aktiviteter och kognitiv utveckling  

Samtliga förskollärare tar upp att genom fysiska aktiviteter utvecklas barns grovmotorik 

och kognitiva utveckling i takt med varandra. Alla är dock överens om att det är diffust 

och svårt att beskriva hur. Förskollärare C upplever att det inte gåt att skilja på barns 

motoriska utveckling och kognitiva utveckling genom fysiska aktiviteter eftersom det 

utvecklas samtidigt.  

 

Förskollärare D berättar att hennes upplevelse av barns fysiska aktiviteter är att 

grovmotorik och barns språkutveckling ofta utvecklas i takt med varandra. 

Förskolläraren beskriver språkutveckling som en kognitiv utveckling.  
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Ibland så har jag sett att språket och att de kan sitta ihop 

med….har man sämre eller dåligt språkutveckling…kan 

de hänga ihop med att man har en sämre motorisk 

utveckling…behöver inte alltid va så men…men de 

händer…aa är dom lite sena i språket är dom lite sena i 

motoriken… ja jag har inga belägg för de…men de är 

min upplevelse…de utvecklas i samma takt och hänger 

ihop… så har man tänkt…ja nu pratar han bättre och nu 

är ju balansen också bättre… 

                                                                (Förskollärare D) 

 

Förskollärare B beskriver att när barn leker tillsammans i fysiska aktiviteter lär de av 

varandra och utvecklas kognitivt i det sociala samspelet. Förskollärare A säger att när 

barn samspelar i en fysisk aktivitet reflekterar de mer med varandra än i en stillasittande 

aktivitet. Vidare säger hon att det sociala samspelet mellan barnen blir lugnare i fysiska 

aktiviteter och att det uppstår mindre konflikter. Samtliga förskollärare upplever ett 

samband mellan barns fysiska aktiviteter och den kognitiva utvecklingen då barnen ofta 

behöver förstå och tänka hur de ska agera i en fysisk aktivitet. Exempelvis behöver de 

tänka hur de ska klättra upp för klätterställningen för att faktiskt komma upp. 

Förskollärare B berättar att barnen utvecklas kognitivt när de exempelvis spelar fotboll, 

de måste förstå och följa regler för att aktiviteten ska fungera, även för att samspelet 

med de andra barnen ska fungera. Förskollärare A anser det viktigt att vara närvarande i 

barns fysiska aktiviteter för att hjälpa dem förstå hur de ska utföra dem men även att 

barnen hjälper varandra genom att visa, förklara och genom att härma varandra. Hon 

menar att barnen utvecklas kognitivt när de förklarar för varandra men även genom att 

få något förklarat för sig.  

 
Eh dom hänger ihop, om inte barnen rör på sig o är 

fysiskt aktiva så tror jag inte de är händer så mycket med 

självförtroendet o de sociala samspelet…de hänger ihop 

när barn är ute o leker så lär de tillsammans o sker socialt 

samspel, dom lär sig av varandra, de är språk o härmar 

varandra då kommer ju det kognitiva igång o utvecklas så 

de är jätte viktigt...                                     

                                                                 (Förskollärare B) 

 
7.3.3 Fysiska aktiviteter och koncentration  

Alla förskollärarna berättar om skillnader i barngruppen efter fysisk aktivitet. De 

upplever ett lugn i barngruppen och att barnen lättare tar till sig information. 

Förskollärare D berättar dock att det inte alltid är så. Ibland upplever hon att barnen blir 

mer aktiva och får svårare att koncentrera sig efter fysiska aktiviteter.  

 
Ja vet inte om dom inte är färdiga…vill springa mer 

liksom...eller så är dom lugnare om dom känner att…nu 

har jag fått ut allt de där. 

                                                                (Förskollärare D) 

 

Förskollärare A upplever en stor skillnad på barns koncentration efter utevistelse. Hon 

beskriver att barnen koncentrerar sig bättre i stillasittande aktiviteter och att de 

fokuserar mer på det hon förmedlar till barnen. Vidare upplever förskollärare A 

skillnader på barnens koncentration beroende på om den fysiska aktiviteten skett 

inomhus eller utomhus. Hon säger att efter fysiska aktiviteter inomhus kan barnen 

ibland bli mer ”stimmiga” efteråt, medan om aktiviteten sker utomhus och de sedan går 
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in upplever hon barnen lugnare och mer koncentrerade. Hon vet dock inte vad det beror 

på men att det är hennes upplevelse. 

 

Förskollärare D berättar att hon ibland använder sig av fysisk aktivitet som en metod för 

att få barnen mer koncentrerade. Ibland när hon har undervisning med barnen och 

märker att de blir okoncentrerade kan hon pausa undervisningen och göra en rörelselek 

där barnen får vara fysiskt aktiva för att sedan fortsätta med undervisningen. Hon 

upplever att barnen blir mer koncentrerade efter fysisk aktivitet. Även förskollärare C 

upplever att när barnen varit stillasittande en längre period blir de okoncentrerade. Hon 

berättar att de ofta har samling innan undervisningen och då blir det två stillasittande 

aktiviteter på rad, vilket ofta resulterar i okoncentration hos barnen. Även förskollärare 

B delar samma upplevelse som C och D och berättar att barnens koncentration ökar 

efter fysisk aktivitet.  

 
Harmonisk eh mycket lugnare mottagligare för att lyssna, 

för kunskap, för ny information mindre konflikter dom 

kan då sitta i en ring med 20 barn o inte knuffas o puttas 

o bråkas dom är verkligen lugna i själen man ser att dom 

verkligen är lugna o koncentrerade, ja.  

                                                                 (Förskollärare B) 

 
7.3.4 Fysiska aktiviteter, självkänsla och självförtroende  

Förskollärare A och B berättar att barns självkänsla och självförtroende är en del av 

deras kognitiva utveckling och att den utvecklas genom fysiska aktiviteter. 

Förskollärare A upplever att barn som är mindre fysiskt aktiva och som är mindre 

motoriskt utvecklande ofta har sämre självkänsla och självförtroende. Medan barn som 

är mer fysiskt aktiva och mer motoriskt utvecklande har en bättre självkänsla och 

självförtroende. Förskollärare B säger att när barn lyckas med fysiska aktiviteter eller 

får nya motoriska färdigheter upplever hon att barnets självkänsla och självförtroende 

stärks. Förskollärare C är enig om att barns självförtroende stärks när de behärskar en 

ny färdighet inom grovmotoriken.  
 

Ja exempel...balans, jobba med det de handlar om de 

kognitiva med självkänsla att även om jag ramlar händer 

inget, ibland får de panik om de ramlar o vi måste visa att 

de inte händer nått o du behöver röra på dig, du kommer 

inte skada dig om du ramlar, ja så o klättra, våga gå upp 

till ruschkanan o stärka självkänslan. Många barn vågar 

inte men sen ser man att dom klättrar o hoppar o blir 

strakare i självkänslan o förtroendet o vågar visa sig 

själv... 

                                                                 (Förskollärare B) 

 

 

 
7.3.5 Analys av förskollärarna upplevelser hur fysiska aktiviteter påverkar barns 
kognitiva utveckling 

Samtliga förskollärare anser att barns kognitiva utveckling innebär barns tänkande och 

förståelse och att det hänger ihop med deras kroppsliga rörelser. En förskollärare anser 

även att det handlar om hur barn tolkar, förmedlar kunskap samt har en förståelse för 

hur de ska agera i sociala situationer. Enligt Säljö (2014) innebär mediering i det 

sociokulturella perspektivet att förmedla. Människor använder språkliga och materiella 

redskap för att förstå sin omvärld och för att göra sig förstådda (ibid). Analysen är att 
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barn behöver förstå regler i den fysiska aktiviteten och även kunna förmedla dem till 

andra för att kunna samspela i aktiviteten. Förskollärarna uppger att barnen hjälper 

varandra i fysiska aktiviteter genom att visa och förklara hur de ska utföra något för att 

lyckas. Williams (2006) beskriver att barn får möjlighet till utveckling när de handleds 

av andra barn eller vuxna som besitter mer kunskap inom området. Det kan analyseras 

som att barnen med mer kunskap inom området utvecklas kognitivt eftersom de 

språkligt förmedlar kunskap till andra barn. Även förskollärarna använder sig av 

mediering när de förmedlar till barnen, genom att förklara med ord eller genom bilder 

som två förskollärare uppger att de gör med uppdragskort. På detta sätt utvecklas barnen 

kognitivt då de tar sig an information och sedan förmedlar det genom att utföra något 

fysiskt aktivt när de förstår informationen. 

 

Samtliga förskollärare beskriver att de upplever att barns kognitiva utveckling hänger 

samman med fysiska aktiviteter och den grovmotoriska utvecklingen. De är dock 

överens om att det är diffust och svårt att beskriva hur. För att skapa mer förståelse kan 

deras upplevelser tolkas i relation till Danielsson (2001) som belyser att när barn 

utvecklas fysiskt utvecklas de även emotionellt, socialt och kognitivt. Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2000) lyfter att fysiska aktiviteter främjar koncentrationen och således 

inlärningsförmågan hos barn. I föreliggande studies resultatet framkommer det att 

förskollärarna upplever att barnen får en högre koncentration efter fysisk aktivitet. 

Samtliga förskollärare upplever ett större lugn i barngruppen och mindre konflikter efter 

fysisk aktivitet. Vilket kan förstås i relation till Copeland et al. (2011) som skriver om 

barns positiva effekter av fysiska aktiviteter, vilket är mindre stress, mer 

uppmärksamhet, bättre humör och lugnare miljö. 

 

En annan aspekt på varför förskollärarna ofta upplever mer koncentration och bättre 

inlärningsförmåga hos barnen efter fysisk aktivitet, kan vara att barn som är mer 

grovmotoriskt utvecklade kan ha en bättre självkänsla och självförtroende än barn som 

är mindre grovmotoriskt utvecklade, i enlighet med Osnes et al. (2012). Även 

Danielsson (2001) lyfter att barns självkänsla ökar genom fysiska aktiviteter. En 

ytterligare aspekt som visar på barns kognitiva utveckling i samband med fysiska 

aktiviteter är att barn tenderar att anta fler och större utmaningar om de har god 

självkänsla och självförtroende (Osnes et al. 2012). Analysen av detta är att 

förskollärarna upplever att mer fysiska aktiviteter kan skapa större självkänsla om den 

egna kroppen hos barnen vilket kan resultera i att de tenderar att delta i fler aktiviteter 

blir mer mottagliga och koncentrerade.  

 

En förskollärare upplever att barns grovmotoriska utveckling har ett samband med deras 

språkutveckling. Hennes upplevelse är att grovmotoriken och språkutvecklingen 

utvecklas i takt med varandra. För att förstå detta samband kan det ses i relation till 

Ericssons (2003) studie som visar att elever som fått daglig fysisk aktivitet presterar 

bättre inom ämnet svenska än barn med fysiska aktiviteter en gång i veckan. Ericssons 

(2003) studie är dock gjord i skolan med barn i åldrarna 7–9 år, men för att tolka 

förskollärarens svar anses det vara trovärdigt även för förskolan. Eftersom barnen är i 

nära ålder och förskollärarens upplevelser kan liknas med Ericssons (2003) resultat. 

 

7.4 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare upplever att de har en viktig roll i 

barns fysiska aktivitet, motoriska utveckling samt kognitiva utveckling. De berättar att 

det är upp till dem att alla barnen får den fysiska aktiviteten de behöver för att få 

utveckling på bästa sätt. Resultatet i studien visar att samtliga förskollärare har 



  
 

27 

planerade och spontana fysiska aktiviteter verksamheterna. Det framkommer att den 

planerade fysiska aktiviteten till största del utspelar sig inomhus medan den spontana 

fysiska aktiviteten till största del sker utomhus. Även att miljön spelar en stor roll i 

barns fysiska aktivitet. Utegårdarna är utformade för att barnen ska röra på sig med 

lekmaterial och stora ytor, även om samtliga förskollärare ändå är överens om att deras 

utegårdar behöver utvecklas. Inomhusmiljön är däremot utformad för att uppmuntra till 

lugna lekar och inte till fysisk aktivitet då alla förskollärarna berättar att de har "rum i 

rum" för att motverka att barnen springer inomhus.  

 

I resultatet ses det att samtliga förskollärare upplever att barns fysiska aktivitet påverkar 

dem motoriskt då de är eniga om att den fysiska aktiviteten är en förutsättning för att 

barnen ska utvecklas motoriskt. Förskollärarna upplever att barnen utvecklas motoriskt 

både i de planerade aktiviteterna där de planerar för just de grovmotoriska rörelserna 

men även i den spontana leken. Samtliga förskollärare upplever även att barnen 

utvecklas kognitivt i fysiska aktiviteter då deras självförtroende, självkänsla, sociala 

förmåga och koncentration ökar. 
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8 Diskussion  
I följande kapitel presenteras en resultatdiskussion i förhållande till bakgrunden, tidigare 

forskning samt det teoretiska ramverket. Därefter presenteras en metoddiskussion och 

kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att synliggöra fyra förskollärares upplevelser av hur fysiska 

aktiviteter kan påverka barns utveckling. Frågeställningarna är utifrån syftet med fokus 

på hur förskollärarna upplever sin arbetsrolls betydelse i förhållande till barns fysiska 

aktiviteter. Samt hur förskollärare upplever barns motoriska och kognitiva utveckling 

utifrån fysiska aktiviteter. 

 

Resultatet visar att tre av fyra förskollärare upplever att barnen rör sig för lite i 

förskolans verksamhet. Det ser vi problematiskt eftersom Sollerhed (2019) beskriver att 

85% av alla barn i Sverige spenderar stora delar av sin vakna tid i förskolan. Förskolans 

uppdrag är att komplettera hemmet och om barnen inte får tillräckligt med fysisk 

aktivitet i förskolans verksamhet kan de resultera i att de går miste om den fysiska 

aktiviteten de behöver. Vi anser i enlighet med förskolans läroplan att det är 

förskollärarnas roll och uppdrag att utforma verksamheten så att den stimulerar till 

fysisk aktivitet men också att se till att den får utrymme i den dagliga undervisningen. 

Resultatet visar att förskollärarna belyser sin roll som viktig i förhållandet till barns 

fysiska aktivitet men att deras nuvarande arbetssätt inte är tillräckligt. Vi anser att det 

behövs mer kunskap kring vikten av barns fysiska aktivitet med koppling till deras 

utveckling för att öka kunskapen hos förskollärare och kanske skulle den fysiska 

aktiviteten då få mer utrymme. O’Dwyer et al. (2013) samt Cardon et al. (2008) 

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

som spenderar mer tid utanför förskolan. Studierna visar därmed att förskolan erbjuder 

för lite fysisk aktivitet vilket stämmer överens med förskollärarnas upplevelser i 

föreliggande studie. Däremot visar vårt resultat på en vilja hos förskollärarna att 

utveckla sin undervisning samt miljön för att erbjuda mer fysisk aktivitet. Det ser vi 

som positivt och kanske kan vår studie väcka ett intresse hos förskollärarna att arbeta 

med mer fysisk aktivitet. 

 

Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att den mesta fysiska aktiviteten sker 

utomhus och att den uppkommer spontant av barnen. Vidare visar resultatet att 

förskollärarna uppmuntrar barnen i större utsträckning till fysisk aktivitet utomhus 

medan de ofta dämpar den fysiska aktiviteten inomhus genom bland annat "rum i rum". 

I motsats till det visar resultatet att förskollärarna till viss del är tillåtande till fysisk 

aktivitet inomhus dock dämpas den ofta snabbt genom att de går ut med barnen när de 

upplever att det blir stimmigt.  Det får oss att fundera på vilka signaler förskollärarna 

sänder till barnen vad gäller fysisk aktivitet. De underliggande reglerna tolkar vi som 

att spontan fysisk aktivitet inte är tillåtande inomhus på grund av planerandet av miljön 

samt att barnen tas ut på gården om de upplevs för fysiskt aktiva. Resultatet av ”rum i 

rum” i förskolans verksamhet kan diskuteras i förhållande till S. Gubbels et al. (2012) 

studie där resultatet visar att lekutrustningen har störst betydelse för barns fysiska 

aktivitet. Eftersom förskollärarna inte har lekutrustning som inspirerar barn till fysisk 

aktivitet utan istället ska locka till lugnare lekar hos barnen förstår vi varför 

förskollärarna anser att inomhusmiljön inte inspirerar till fysisk aktivitet. Vi funderar 

om det kan vara en faktor till att förskollärarna upplever att barnen inte rör sig 

tillräckligt i verksamheten eftersom barnen oftast spenderar mer tid inomhus än 
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utomhus. Vi vill belysa vikten av förskollärarnas roll i förhållandet till barns möjlighet 

till fysisk aktivitet då deras uppdrag är att utforma miljön samt undervisningen. 

 

Samtliga förskollärare upplever att barn utvecklas av fysiska aktiviteter, det är dock 

inget de har några belägg för utan deras erfarenheter av arbetet. Samtliga förskollärare 

upplever att fysiska aktiviteter är en förutsättning för att barn ska utvecklas motoriskt 

samt att de aktivt planerar för barns motoriska utveckling i de planerade fysiska 

aktiviteterna. Även Ericsson (2003) belyser fysiska aktiviteter som förutsättning för 

barns motoriska utveckling. Vidare visar resultatet i föreliggande studie att 

förskollärarna upplever det svårt att förklara barns kognitiva utveckling utifrån fysiska 

aktiviteter. Ändå ses det i resultatet att samtliga förskollärare beskriver barns kognitiva 

utveckling på olika sätt och att de upplever att de utvecklas kognitivt utifrån fysiska 

aktiviteter. Två förskollärare upplever att det inte går att skilja barns motoriska och 

kognitiva utveckling åt eftersom det utvecklas i takt med varandra. Två andra 

förskollärare upplever att barn utvecklas inom det sociala samspelet genom fysiska 

aktiviteter. Däremot är samtliga förskollärare eniga om att deras upplevelser är att barns 

koncentration ökar efter fysisk aktivitet och att flera stillasittande aktiviteter på rad 

minskar koncentrationen. Det kan förstås i relation till Copelands et al. (2011) resultat 

som visar att förskollärare upplever att barn får bättre uppmärksamhet och minskad 

stress vilket resulterar i en lugnare miljö. Eftersom förskollärarna upplever att barn får 

ökad koncentration och att de lättare tar till sig kunskap efter fysiska aktiviteter är vår 

tolkning att det är en förutsättning för lärande. Ericssons (2003) studie visar att barn 

som är mer fysiskt aktiva får bättre resultat i skolan. Vi tolkar det som att barnen lättare 

tar till sig kunskap efter en fysisk aktivitet. Eftersom deras koncentration ökar men 

också för att den fysiska aktiviteten påverkar den kognitiva utvecklingen och 

inlärningsförmågan positivt i enlighet med Osnes et al. (2012). 

 

Vi ställer oss frågande till varför förskollärarna upplever att barn utvecklas av fysiska 

aktiviteter och att det gynnar den motoriska och kognitiva utvecklingen men att de 

samtidigt uppger att barnen inte får tillräckligt med fysisk aktivitet i verksamheten. 

Enligt förskolans läroplan ska verksamheten erbjuda en likvärdig förskola för alla barn 

oavsett vilken förskola de befinner sig i (Skolverket 2018). Vår fundering är om 

förskolan erbjuder en likvärdig utbildning eftersom det framkommer i resultatet att 

förskollärarna upplever sin roll som viktig i förhållande till barns fysiska aktivitet och 

att det är deras ansvar att möjliggöra den. Vi funderar på vad som händer på en förskola 

där det finns förskollärare med stort intresse för fysisk aktivitet. Kanske får fysiska 

aktiviteter mer utrymme i de verksamheterna, vad händer då med den likvärdiga 

utbildningen? En intressant aspekt att ta med i beaktandet är att större delen av den 

tidigare forskning som vi fått fram är gjord utomlands och svensk forskning inom barns 

utveckling av fysisk aktivitet var svårt att få fram. Möjligtvis skulle den fysiska 

aktiviteten få mer utrymme i förskolan om det skulle forskas mer inom ämnet i Sverige. 

Vi anser att det behövs mer forskning inom ämnet eftersom tidigare forskning som vi 

lyft fram visar på positiva aspekter för barns utveckling av fysiska aktiviteter. Vi finner 

det däremot intressant att i den nya läroplanen för förskolan som implementerades 2018 

har begreppet fysisk aktivitet lyfts fram, vilket inte stått framskrivet tidigare. Kanske 

kan det också möjliggöra att fysisk aktivitet får större utrymme i förskolan. Vår tolkning 

är att om mer kunskap inom ämnet sprids till förskolan kan det på sikt generera mer 

fysisk aktivitet. Vilket vidare gynnar barns motoriska och kognitiva utveckling positivt.  

 

Resultatet visar att förskollärarna anser att deras roll är att vara närvarande pedagoger 

för att stimulera barns utveckling. Två förskollärare uppger att de ibland delar barnen i 
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mindre grupper i de planerade fysiska aktiviteterna för att stimulera varje barns 

motoriska utveckling. De andra två förskollärarna uppger att de stimulerar barns 

motoriska utveckling genom att vara närvarande och stöttande i barnens utomhuslek. 

Copeland et al. (2011) beskriver att barns grovmotorik stimuleras av fysiska aktiviteter 

och utomhuslekar då de uppmuntras både av miljön och förskollärare till mer fysiskt 

aktiva lekar. Vi tolkar det som att förskollärarna är medvetna om vikten av fysisk 

aktivitet för barns motoriska utveckling. Cardons et al. (2008) studie visar att när 

förskollärare är delaktiga i barns lek skapas mer aktiva lekar vilket generar mer fysisk 

aktivitet. Även vårt resultat visar att samtliga förskollärare upplever att barnen är mest 

fysiskt aktiva utomhus och att deras delaktighet skapar fler aktiva lekar. Samtliga 

förskollärare stimulerar fysisk aktivitet utomhus genom att skapa fysiskt aktiva lekar 

och att stötta barnen i motoriskt utmanade aktiviteter. Vi ser det positivt för barns 

utveckling då förskollärarna är medvetna om vikten av att vara närvarande och delaktiga 

i utomhusleken för att genera fysisk aktivitet.  

 

För att sammanfatta vill vi belysa att förskollärarna är närvarande, medvetna om barns 

fysiska aktivitet samt att de upplever att den påverkar barns motoriska och kognitiva 

utveckling positivt. Samtliga förskollärare har planerade fysiska aktiviteter inomhus i 

form av gymnastik, "just dance" och hinderbana. Utomhus är den enda återkommande 

planerade fysiska aktiviteten som nämns utflykt till skogen. Samtliga förskollärare 

beskriver skogen som en bra plats för barns motoriska utveckling då det är gynnsamt för 

barnen att röra sig på ojämn terräng, vilket även Ericsson (2009) belyser. Förskollärarna 

utmanar barnen till fysisk aktivitet i den fria leken utomhus vilket vi anser visar på ett 

engagemang hos förskollärarna. Resultatet visar att de flesta planerade fysiska 

aktiviteterna sker inomhus medan den spontana fysiska aktiviteten till största del sker 

utomhus. Även om förskollärarna har fysiska aktiviteter återkommande i verksamheten 

upplever de ändå att barnen inte får tillräckligt. Cardons et al. (2008) belyser att barns 

fysiska aktivitet gynnas av stora ytor att röra sig på. Även S. Gubbles et al. (2012) är 

enig om det men tar även upp att det är lekutrustningen som spelar störst roll till att barn 

är fysiskt aktiva. Vår tolkning är att om förskollärarna utformar inomhusmiljön med 

mer öppna ytor och med lekutrustning som inspirerar till fysiska aktiviteter samt om de 

har fler planerade fysiska aktiviteter kommer det möjligtvis leda till mer fysisk aktivitet. 

Vi vill understryka att det är förskollärarnas roll och därmed ansvar att utforma det samt 

inspirera barnen till fysisk aktivitet.  

 

Avslutningsvis vill vi belysa det teoretiska ramverkets ändamål. Ramverket har varit till 

hjälp för att analysera resultatet. Det sociokulturella perspektivet har hjälpt oss att förstå 

samspelet i verksamheterna. Med hjälp av perspektivet har vi kunnat förstå inomhus- 

och utomhusmiljöns betydelse i förhållande till barnens utveckling och vilka faktorer 

som påverkar samspelet med miljön. Begreppet mediering har hjälpt oss att förstå 

förskollärarnas upplevelser av sin egen roll att förmedla val av aktiviteter och material i 

fysiska aktiviteter. Även hur de samspelar med barnen när de språkligt förmedlar till 

dem hur en aktivitet ska gå till och hur de kan använda materialet. Mediering har även 

hjälpt oss att synliggöra samspelet mellan barnen och att samspelet utvecklar barnen 

kognitivt. Eftersom förskollärarna upplever att barnen utvecklas när de förmedlar till 

andra barn hur de ska göra och när de får något förklarat.   

  
Även begreppet den proximala utvecklingszonen har varit till hjälp för att analysera 

förskollärarnas rolls betydelse för barns fysiska aktivitet i förhållande till utvecklingen. 

Förskollärarna belyser vikten av barns motoriska utveckling i de planerade aktiviteterna, 

vilket vi har kunnat förstå genom den proximala utvecklingszonen. Begreppet har hjälpt 
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oss att synliggöra förskollärarnas rolls betydelse i planerandet av fysiska aktiviteter och 

vikten av att se till den proximala utvecklingszonen för fortsatt utveckling. Under 

studiens gång har hinder med ramverket uppmärksammats. Förskollärarnas upplevelser 

i förhållande till barnens faktiska utveckling har inte kunnat fångas av ramverket. 

Studien undersöker förskollärarnas upplevelser, däremot har ramverket inte kunnat 

hjälpa oss att bedöma om förskollärarnas upplevelser är beroende på ett barns 

perspektiv eller ett barnperspektiv. Vi har under arbetets gång reflekterat över om vi 

hade kunnat närma oss barns perspektiv med koppling till förskollärarnas upplevelser 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Kanske hade kompletterande metoder varit en 

fördel, vilket diskuteras vidare i metoddiskussionen. Möjligen hade ett kompletterade 

teoretiskt ramverk också kunnat hjälpa oss att närma oss barnens perspektiv utifrån 

förskollärarnas upplevelser.  
 

8.2 Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ ansats med personliga semistrukturerade intervjuer. I studien 

intervjuades fyra förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Anledningen till val 

av antal förskollärare och förskolor var i enlighet med bekvämlighetsurvalet. För den 

tidsram som studien gjordes i ansåg vi att antalen var rimliga. Vi kunde då koncentrera 

oss på de fyra intervjuerna och därmed öka kvalitén i studien. Om fler förskollärare 

hade intervjuats hade det kunnat påverka studiens resultat då mer empiri hade funnits 

vilket i sin tur hade kunnat leda till ett annorlunda resultat.  

 

Personliga semistrukturerade intervjuer passade studien då syftet var att undersöka 

förskollärares upplevelser av barns utveckling utifrån fysiska aktiviteter. De personliga 

intervjuerna möjliggjorde att närma sig förskollärarnas perspektiv och de 

semistrukturerade frågorna gav oss möjlighet att ställa följdfrågor samt att få mer 

utvecklande svar. Nackdelen med metoden var att förskollärarna kunde säga en sak till 

oss och sedan på annat sätt i verksamheten, vilket gjorde det svårt att bedöma 

sanningshalten i svaren. Vi ansåg ändå att metoden passade bäst för studien då det var 

just förskollärarnas upplevelser vi undersökte. Dock undersökte den första 

frågeställningen hur förskollärare beskrev sin egen roll i arbetet med barns fysiska 

aktiviteter. För att undersöka hur arbetsrollen påverkade barnens fysiska aktiviteter hade 

observationer även passat studien. Vi skulle då kunnat synliggöra hur de faktiskt 

arbetade genom att observera förskollärarna. En annan alternativ metod som hade passat 

studien hade varit fältexperiment. Denscombe (2016) förklarar att ett fältexperiment 

görs för att undersöka något och för att tillföra en ny faktor inom det forskaren vill veta 

mer om. Vidare utvärderas faktorn för att se om en förändring har skett (ibid). Genom 

fältexperiment hade förskollärarna kunnat få en fysisk aktivitet att utföra med barnen 

under en period för att sedan utvärdera hur det påverkade barnen. Genom den metoden 

hade vi kunnat närma oss hur fysiska aktiviteter påverkade barns utveckling. 

Fältexperimentet med en fysisk aktivitet hade exempelvis kunnat genomföras innan en 

undervisning inom ett annat område för att se om barnen upplevdes mer koncentrerade 

och mer mottagliga efter. Det hade då kunnat analysers i förhållande till barns kognitiva 

utveckling och om fysiska aktiviteter påverkar barns koncentrationsförmåga. 

 

I enlighet med bekvämlighetsurvalet så valdes det ändå att inte genomföra observationer 

eller fältexperiment. Det möjliggjorde för oss att lägga mer tid på intervjuerna, 

transkriberingarna, resultatet och analysen och därmed få en så bra kvalitet på dessa 

som möjligt. Om observationer eller fältexperiment hade valts som metod anser vi dock 

att personliga intervjuer ändå hade behövts som komplement för att synliggöra deras 

upplevelser av barnens utveckling av fysiska aktiviteter, vilket svarar på de övriga 
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frågeställningarna. För att diskutera studiens trovärdighet handlar det bland annat om 

enligt Denscombe (2016) att resultatet ska svara på studiens syfte. Även om studien inte 

kan garantera att förskollärarna svarade helt sanningsenligt så passade personliga 

intervjuer studien då syftet var att undersöka deras upplevelser. Vi anser att resultatet 

och analysen svarar på syftet samt frågeställningarna vilket påverkar studiens 

trovärdighet positivt. 

 

Enligt Denscombe (2016) skapar personliga intervjuer möjlighet för forskaren att ställa 

följdfrågor och att be informanten att utveckla sina tankar. Vilket minkar minskar risken 

för missförstånd mellan parterna. Det kan ha påverkat föreliggande studiens 

trovärdighet positivt eftersom det ökade våra chanser att fördjupa oss i förskollärarnas 

upplevelser. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens trovärdighet positivt är att vi 

säkerställde transkriberingarna genom att vi lyssnade på varandras inspelade material 

för att se om de var korrekt utförda. Eftersom de fasta intervjufrågorna skickades till 

förskollärarna hade de möjlighet att fundera kring sina svar och sätta sig in i ämnet 

innan intervjuerna. Det kan ha påverkat studiens trovärdighet positivt då förskollärarna 

kunde ge en mer djupgående och eftertänksam syn av deras tankar och upplevelser. Det 

kan även ha påverkat trovärdigheten negativt då inte lika spontana svar gavs, det kan 

därför inte garanteras att förskollärarnas svar är helt sanningsenliga och inte 

tillrättalagda.  

 

För att diskutera studiens tillförlitlighet finns det flera aspekter som påverkat den. Enligt 

Denscombe (2016) innebär tillförlitlighet bland annat att andra forskare får liknande 

resultat med hjälp av samma forskningsmetod. Det kan vara svårt för andra forskare att 

få liknande resultat som föreliggande studie då semistrukturerade intervjuer användes. 

Eftersom följdfrågorna var olika beroende på vem som intervjuades samt vem som 

intervjuade. Det går därför inte att säga att liknande resultat hade framkommit av en 

annan forskare vid en annan tidpunkt. En annan aspekt som påverkat studiens 

tillförlitlighet positivt är att det går att följa processen i metodkapitlet. Där är det 

utförligt beskrivet om studiens beslut, process och utförande samt att bilagor med 

missiv och intervjufrågor finns bifogat. Enligt Kihlström (2007) innebär tillförlitlighet 

även att resultatet går att lita på. Ett sätt att öka tillförlitligheten på är att spela in 

intervjuerna för att minska missförstånd samt att inte missa detaljer. I studien har 

samtliga intervjuer spelats in. Detta möjliggjorde för oss att lyssna på intervjuerna flera 

gånger och då säkerställa att inga detaljer har missats samt att en mer djupgående analys 

har kunnat göras. Det påverkade föreliggande studies tillförlitlighet positivt. 

 

8.3 Förslag på vidare forskning 

Syftet med studien var att belysa förskollärares upplevelser av hur fysiska aktiviteter 

kan påverka barns utveckling. Vår studie syftar till förskollärarnas upplevelser av det 

och inte barns faktiska utveckling. Vi anser att det hade varit lämpligt i vidare forskning  

att undersöka hur barns motoriska och kognitiva utveckling faktiskt påverkas av fysisk 

aktivitet. Eftersom vi funnit det intressant under arbetets gång att undersöka hur barn 

utvecklas av fysiska aktiviteter. Vi anser att det hade behövts observationer under en 

längre tid samt intervjuer av både förskollärare och barn. Observationer hade varit av 

intresse för vidare forskning då det hade kunnat synliggöra hur förskollärare faktiskt 

arbetar med barns fysiska aktivitet och inte bara hur de upplever sin roll i detta. För att 

verkligen närma sig ett barns perspektiv bör det även samtalas med barnen kring deras 

upplevelser av fysisk aktivitet. Eftersom det finns lite svensk forskning kring ämnet 

anser vi att mer forskning behövs för att öka kunskapen hos förskollärare. 
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I 
 

 

10 Bilagor 

10.1 Bilaga A- Missiv 
 

Hej! 

 

Vi heter Elin Fjällborg och Tilda Lönngren och vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet och skriver nu vårt självständiga arbete. 

Området i arbetet är vilken betydelse fysiska aktiviteter har för barns utveckling och vi 

vill undersöka förskollärares upplevelser om området. 

Vi skulle gärna vilja intervjua dig och använda detta i vårt arbete.  

 

Intervjun kommer att spelas in och antecknas av studenten för att sedan kunna 

transkriberas. Vi kommer under intervjun att utgå ifrån intervjufrågor som skickats till 

er men vi välkomnar även nya synvinklar från er.  

 

Intervjun kommer att göras på er förskola vid avtalad tid och beräknas att ta cirka en 

timme.  

 

Vid intervjun och i studien utgår vi från de forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

innebär att det är frivilligt av dig att delta, att du med detta brev får information om 

studien och att du kan avsluta intervjun om du vill. Eftersom vi spelar in intervjun krävs 

det även samtycke av dig för detta. Vi kommer inte att nämna några namn eller 

information om dig, förskolan, barn, kollegor eller vårdnadshavare i studien. 

 

Om du inte vill medverka i intervjun eller bli inspelad, vänligen kontakta oss snarast! 

 

Handledare för studien är Martin Eksath, 04707XXXXX 

 

 

Vi är väldigt tacksamma om du vill ställa upp! 

 

Vid frågor kontakta: 

Tilda Lönngren 073XXXXXXX 

Elin Fjällborg 076XXXXXXX 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

10.2 Bilaga B- Intervjuguide 
 
10.2.1 Uppvärmningsfrågor 

Ålder? 

Kön? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Ålder på barnen? 

Antal avdelningar? 

Antal barn i barngrupp? 

Hur många utbildade på avdelningen och på förskolan? 

 
10.2.2 Intervjufrågor 

Vad innebär fysisk aktivitet i verksamheten för dig, utifrån din roll som förskollärare? 

 

Hur ofta har ni planerad fysisk aktivitet? 

 

Vad gör ni på de planerade tillfällena? 

 

När ser du spontan fysisk aktivitet hos barnen? 

 

Upplever du att barnen tar initiativ till fysisk aktivitet inomhus, i så fall hur? 

- Hur agerar du då? 

 

Hur upplever du att er inomhusmiljö inspirerar barnen till fysisk aktivitet? 

 

Hur upplever du den pedagogiska miljön i förhållande till barns fysiska aktivitet?  

 

Anser du att barnen rör på sig tillräckligt i verksamheten?  

 

Vad innebär barns kognitiva utveckling för dig? 

 

Är det något ni reflekterar över i arbetslaget? 

 

Märker du någon skillnad på barngruppen efter fysisk aktivitet och hur kommer det till 

uttryck?  

 

Hur ser du på sambandet mellan barns fysiska aktivitet och kognitiva utveckling? Kan 

du ge exempel? 

 

Vad innebär barns motoriska utveckling för dig? 

 

Är det något ni reflekterar över i arbetslaget? 

 

Planerar ni specifikt för att stimulera barns motoriska utveckling, hur då i så fall? 

 

Hur tycker du att er utemiljö är anpassad till barns motoriska utveckling? 

 

Hur ser du på sambandet mellan barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling? Kan 

du ge exempel 


