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Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet och 

hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan. Tre frågeställningar formulerades 

utifrån syftet och dessa är: hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet, 

hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet samt vilken 

påverkan upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i 

förskolan. Syftet och frågeställningarna utformades utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv då studien utgår från förskollärares upplevelser. Studien utgår ifrån en 

kvalitativ ansats där fyra förskollärare på olika förskolor i Sverige har intervjuats. I 

resultatet framkommer det bland annat att förskollärarna har olika syn på fysisk aktivitet 

i förskolan då de definierar begreppet på olika sätt. Dessutom framkommer det att de har 

olika syften med den planerade fysiska aktiviteten i verksamheten. Förskollärarna arbetar 

även med planerad fysisk aktivitet på olika sätt där vissa använder utemiljön och barns 

fria lek medan andra har planerade gympapass inomhus. Det framkommer även i 

resultatet att planerad fysisk aktivitet kan påverka arbetsklimatet i verksamheten.  

 

 

Nyckelord 
Planerad fysisk aktivitet, arbetsklimat, förskola, miljö, förskollärare. 
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1 Inledning 
World Health Organisation (WHO, 2018) skriver att över 23 procent av alla vuxna och 

över 80 procent av alla tonåringar ägnar för lite tid åt fysiska aktiviteter. Etableras 

hälsosamma fysiska aktiviteter tidigt i livet formar det ens beteende upp i vuxen ålder 

(WHO, 2018).  

 
Barn 3–4 år bör tillbringa minst 180 minuter i olika typer av fysiska aktiviteter 

i vilken intensitet som helst, varav minst 60 minuter ska vara fysisk aktivitet 

med måttlig till kraftig intensitet, spridd över hela dagen; mer är bättre (WHO, 

2018). 

 

Idag går mer än 85 procent av alla ett till femåringar på förskolan och tillbringar större 

delen av sin vakna tid där (Sollerhed, 2018). Det är därav viktigt att förskollärarna är 

medvetna om det som skrivs i citatet ovan då förskolan är en plats för barn att utveckla 

och etablera goda, fysiska aktivitetsvanor på (Sollerhed, 2018). Det här är en anledning 

till att studien kommer belysa hur förskollärare beskriver att de arbetar med planerad 

fysisk aktivitet i förskolan. Studier visar olika resultat där fysisk aktivitet bland annat 

minskar stress, främjar inlärning- och koncentrationsförmågan och ökar livskvaliteten 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Däremot upplever inte vi att fysisk aktivitet används i 

förskolan för att främja barns utveckling och välmående vilket kan vara ett problem. 

 

I Läroplanen för förskolan finns 102 mål och riktlinjer som förskollärarna, arbetslaget 

och förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla. Barn ska även få en förståelse för vikten 

av att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Ett mål är “att förskolan ska ge varje 

barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” 

(Skolverket, 2018:13). Fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan vilket gör 

fysisk aktivitet till en viktig del i vardagen för barn (Ericsson, 2005). Därför är det av 

intresse att synliggöra hur förskollärarna arbetar med planerad fysisk aktivitet i förskolan. 

Utbildningen ska utformas så barns hälsa och välbefinnande främjas. I Läroplanen för 

förskolan står det att när fysisk aktivitet är en naturlig del av vardagen kan barn förstå hur 

det påverkar deras välbefinnande (Skolverket, 2018). Frågan är dock hur förskollärare ser 

på användandet av fysisk aktivitet i förskolan?  

 

 

  Begreppsdefinitioner 

I det här kapitlet definieras relevanta begrepp som används i studien och som utgår ifrån 

syftet och frågeställningarna. Dessa begrepp har valts eftersom de används kontinuerligt 

i studien för att ge en förståelse för innehållet. 

 

 
1.1.1 Fysisk aktivitet 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) definierar fysisk aktivitet och menar att det är all 

rörelse som sker med kroppen där pulsen ökar och befinner sig över vilonivå. Författarna 

anser att fysisk aktivitet kan vara en lugn promenad eller ett träningspass eftersom pulsen 

då kan öka (Osnes m. fl, 2012). Fysisk aktivitet kan definieras på olika sätt vilket lett till 

att vi i studien kommer att definiera fysisk aktivitet som aktiviteter där barn rör på sig 

med grovmotoriska rörelser. Det kan exempelvis vara springa, hoppa, klättra och krypa.  
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1.1.2  Planerad fysisk aktivitet 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att utbildningen i förskolan ska 

planeras. Då fysisk aktivitet är en del av Läroplanens mål och riktlinjer anser vi att det är 

av stor vikt att även fysisk aktivitet planeras. I studien definieras planerad fysisk aktivitet 

som en planerad aktivitet ledd av förskollärarna och inget som uppstår spontant i barns 

egna lek. 

 

 
1.1.3  Arbetsklimatet 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs det att förskolan ska erbjuda barn 

ett arbetsklimat där en avvägd dagsrytm finns. Barn ska både ges tid för vila och 

aktiviteter som är anpassade efter barnens individuella behov och vistelsetid. Miljön ska 

även göras tillgänglig för alla barn och ska inspirera till samspel mellan barnen 

(Skolverket, 2018). I studien kommer arbetsklimatet definieras och brytas ner till 

ljudnivå, koncentration- och inlärningsförmåga samt samspel och relationer. 
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2 Bakgrund 
I kommande kapitel presenteras relevant litteratur som handlar om barns fysiska aktivitet 

som kan ge ytterligare fakta till det den planerade fysiska aktiviteten studien 

belyser. Bakgrundskapitlet används också som ett komplement till den tidigare forskning 

som kommer presenteras i kapitel 4.  

 

Att barn idag ska utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att vara delaktiga i fysisk 

aktivitet i både inne och ute miljöerna på förskolan är något som står skrivet i Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2018). Det beskrivs vidare att förskolan ska ge barn 

möjligheten att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning för 

att sedan skapa en förståelse om hur det kan påverka deras hälsa både nu och längre fram 

i livet. Det är även förskollärarnas uppgift att se till att barn utmanas och stimuleras i sin 

motoriska och sociala utveckling genom till exempel planerad fysisk aktivitet 

(Skolverket, 2018). Utifrån det här är det av intresse att se hur aktiva förskollärare idag 

ser på planerad fysisk aktivitet och hur de arbetar med det i förskolan.  Lien (2014) 

tillägger att det är viktigt att använda sig av fysisk aktivitet i barns tidiga ålder och att 

förskolan spelar en viktig roll för att säkra barn en aktiv uppväxt. Vidare menar författaren 

att genom fysisk aktivitet i förskolan utvecklar barn sina grundmotoriska rörelser vilket 

spelar stor roll för deras fortsatta utveckling och lärande (Lien, 2014).  

 

World Health Organisation (WHO, 2018) menar att barn bör utföra fysiska aktiviteter 

med hög intensitet minst tre gånger i veckan. Fedewa och Ahn (2013) menar att det ges 

färre och färre antal timmar till fysisk aktivitet i dagens skolverksamhet och mer tid till 

akademiska ämnen såsom läsning, matematik och vetenskap. Det här trots att deltagande 

i fysisk aktivitet kan kopplas till många psykologiska, fysiologiska och fysiska fördelar 

för barn (Fedewa & Ahn, 2013). Även Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och 

Sherman (2011) menar att det finns flera fördelar med att barn utför fysisk aktivitet då 

det kan minska stress och öka koncentrationsförmågan vilket kan kopplas till de fördelar 

Fedewa och Ahn (2013) nämner. Riksidrottsförbundet (2009) nämner också att fysisk 

aktivitet kan gynna verksamhetens arbetsklimat och barns möjlighet till utveckling. 

Vikten av en hållbar utveckling och ett intresse för hälsa och välbefinnande hos barn 

poängteras även i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Fysisk aktivitet bidrar till 

bland annat ökad inlärningsförmåga, stimulering av barns sociala och mentala utveckling, 

minskad nedstämdhet, bättre stresstolerans samt bättre livskvalitet (Riksidrottsförbundet, 

2009). Copeland m.fl. (2011) tillägger att om barn får fysisk aktivitet regelbundet i 

förskolan kan det bidra till ett lugnt arbetsklimat, att barn blir gladare och att relationer 

mellan barn och vuxna utvecklas och stärks.  

 

Att regelbunden fysisk aktivitet kan leda till att barn i förskolan tränar upp sin 

koncentrationsförmåga är även något Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) nämner. 

Eriksson (2005) beskriver i sin studie att fysisk aktivitet har flera positiva effekter på 

barns koncentration och inlärningsförmåga. Barn som utövar fysisk aktivitet visar på en 

bättre koncentrations och inlärningsförmåga i verksamheten. Andra positiva effekter 

författaren ser att fysisk aktivitet har på barn är att genom att delta i fysisk aktivitet 

tillsammans ges goda chanser till samspel och goda relationer till (Eriksson, 2005). Berg 

och Ekblom (2016) är eniga med författarna ovan och skriver att fysisk aktivitet förbättrar 

koncentrationen hos barn. Författarna menar även att arbetsklimatet i skolan och 

förskolan kan påverkas på ett positivt sätt genom att relationer kan stärkas och att barn 

kan få en tilltro till sin egen förmåga (Berg och Ekblom, 2016).  
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Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) lyfter även vikten av kontinuerlig fysisk aktivitet 

för att barn ska känna tilltro sin egen rörelseförmåga. Hedström (2016) anser även att 

fysisk aktivitet inte enbart påverkar barns motoriska utveckling utan även skapar 

möjlighet till utveckling i all sorts lärande. Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar 

dock att det kan bli problematiskt att utföra fysiska aktiviteter om barn upplever osäkerhet 

i den fysiska aktiviteten som är tänkt att genomföras. Författarna (Osnes m.fl, 2012) 

nämner vikten av att både barn och vuxna känner sig tillfreds med omgivningen och de 

aktiviteter som ska genomföras för att kunna delta fullständigt. I en barngrupp med barn 

som känner osäkerhet i sin kropp eller som exempelvis är sena i sin motoriska utveckling 

kan fysisk aktivitet bli problematiskt i barngruppen (Osnes m.fl, 2012). Även Welk och 

Joens-Matre (2007) lyfter att det är av stor vikt att bygga upp en god självuppfattning hos 

barn för att främja ett framtida intresse för och deltagande i fysisk aktivitet. De menar att 

förutsättningarna för att skapa ett intresse för fysisk aktivitet innebär att förskolan ska 

arbeta för att främja positiva fysiska självuppfattningar hos barn innan fysisk aktivitet 

utförs (Welk och Joens-Matre, 2007). I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står 

det skrivet att det är förskollärarens uppgift att ge varje barn förutsättningar för att 

utveckla sin identitet och kunna känna trygghet i den. Det kopplas till Welk och Joens-

Matre (2007) studie som menar att det är av stor vikt att barn ges den möjligheten för att 

de ska bli trygga i sin kropp och i barngruppen. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 

menar även att genom positiva upplevelser av fysisk aktivitet kan barn utveckla en 

förståelse kring vikten av fysisk aktivitet men även utveckla en säkerhet i sig själv.  

 

I Läroplanen för förskolan poängteras vikten av fysisk aktivitet och det står skrivet att 

barn ska ges möjlighet att utveckla rörelseglädje och ett intresse för att vara fysiskt aktiva 

(Skolverket, 2018). Och i förskolans verksamhet är det förskollärarens uppgift att ge barn 

möjlighet att utveckla intresse och rörelseglädje. Även om Läroplanen och facklitteratur 

visar på vikten och olika positiva följder av fysisk aktivitet i förskolan upplever vi att 

förskollärare inte prioriterar planerad fysisk aktivitet. Det nämns i tidigare litteratur att 

fysisk aktivitet påverkar livskvaliteten och stärker förmågan till koncentration och 

inlärning positivt. Därför anser vi det lika självklart att planera fysisk aktivitet som 

undervisning av akademiska ämnen i förskolan. Det är däremot sällan eller aldrig vi 

upplevt att planerad fysisk aktivitet används för att förbättra arbetsklimatet och barns 

utveckling i verksamheten. Vi upplever att fysisk aktivitet oftast förekommer i barns egna 

lekar eller som verktyg för att uppnå andra akademiska ämnen som exempelvis 

språkpromenader eller formjakt. De stunder fysisk aktivitet är planerad i verksamheten 

används det som en lugnare aktivitet även om den kallas fysisk. Utifrån Läroplanen för 

förskolan och de rekommendationer som finns är det av intresse att undersöka 

förskollärarnas syn och arbete med planerad fysisk aktivitet vilket är en bakgrund och 

anledning till att studien utförs.  
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3 Syfte och frågeställningar 
I det här kapitlet presenteras studiens syfte och därefter presenteras frågeställningarna 

som är konkretiserade utifrån syftet.  

 

 

 Syfte 

Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet samt 

hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan. 

 

 

 Frågeställningar 

• Hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet i förskolan? 

• Hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet i förskolan? 

• Vilken påverkan upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på 

arbetsklimatet i förskolan? 
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4 Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om planerad fysisk aktivitet i förskolan. 

Forskningen presenteras utifrån kategorierna: Planerad fysisk aktivitet och barns hälsa, 

arbetsklimatet i förskolan, barns koncentration och inlärningsförmåga och inomhus och 

utomhusmiljö. Det kommer presenteras studier gjorda på förskolor i andra länder eftersom 

det finns mer utförlig forskning kring fysisk aktivitet i förskolans verksamhet. Det 

kommer även presenteras studier kring fysisk aktivitets påverkan gjord i Sverige med 

yngre grundskolebarn. Det här eftersom forskning kring skolan kan vara intressant då 

barn efter förskolan börjar grundskolan och grunden som läggs i förskolan kan spela roll 

för vistelsen i grundskolan.  

 

 

 Planerad fysisk aktivitet och barns hälsa 

Palmer, Matsuyama och Robinson (2017) menar att barn idag inte rör på sig så mycket 

som de behöver. Syftet med deras studie är att undersöka hur systematiskt främjande av 

fysisk aktivitet i amerikanska förskolor påverkar barns fysiska aktivitet och sociala 

beteende. Metoden som användes i studien är en experimentell metod och observation 

av 87 förskolebarns fysiska aktivitet i två olika aktiveter, utomhuslek och planerad 

fysisk aktivitet görs. De studerar olika förskolor och delar in barnen i två olika grupper 

där den ena barngruppen byter ut 30 minuter av sin utomhustid mot ett planerat fysiskt 

rörelseprogram två gånger i veckan. Den andra barngruppen är som vanligt ute på 

gården under tiden. Resultatet i studien visar att barn med den planerade fysiska 

aktiviteten spenderar dubbelt så mycket tid i mer hälsofrämjande fysiska aktiviteter än 

de barn som är ute på gården. Det visar sig alltså att planerade fysiska aktiviteter i 

förskolan påverkar barns hälsa på ett mer positivt sätt än barns egna aktiviteter i 

utevistelsen. Författarna menar att det kan vara bra för barns utveckling och välmående 

att införa mer fysisk aktivitet i verksamheten. Samtidigt menar författarna att 

utevistelsen är viktig och inget som ska fråntas barnen eftersom de får möjlighet att 

utveckla motoriska färdigheter (Palmer m.fl., 2017).  

 

Barns motoriska färdigheter är även något Timmons, LeBlanc, Carson, Connor-Gorber, 

Dillman, Janssen, Kho, Spence, Stearns och Tremblay (2012) studerar. I studien, gjord i 

Kanada studeras yngre barns hälsa kopplat till planerad fysisk aktivitet. Studien 

använder sig av ett verktyg som kallas för GRADE (Grading of Recommendations 

Assessment, Development, and Evaluation) och med hjälp av den metoden hittar de 

bevis för att fastställa relationen mellan fysisk aktivitet och bland annat barns motoriska 

utveckling och hälsa. Författarna studerar barn i åldrarna 1 månad till 5 år och utgår från 

tidigare forskning i databaser och statliga dokument. Syftet med studien är att tydliggöra 

sambandet mellan fysisk aktivitet och barns hälsa i deras tidiga levnadsår. Resultatet 

som framkommer i studien visar att det både finns starka och svaga bevis för att 

förskolebarns hälsa hänger samman med hur mycket fysisk aktivitet de får dagligen. 

Resultatet i deras studie visar att barns motoriska färdigheter samt fysiska hälsa 

påverkas positivt av fysisk aktivitet i de tidiga åren. Det blir även enklare för barn att i 

äldre ålder bibehålla en god fysisk vana om de redan i tidig ålder är fysiskt aktiva 

(Timmons m.fl., 2017). 

 

 

 Arbetsklimatet i förskolan 

Pape, Sterdt, Azouagh, Silke, Walter, Urban och Werning (2016) observerar fyra olika 

förskolor i Tyskland. Två av förskolorna har särskilda program för fysisk aktivitet medan 
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de andra två förskolorna inte har det. Syftet med studien är att se hur förskolorna arbetar 

med fysisk aktivitet och om det påverkar barn och verksamheten. Resultatet i studien 

visar skillnad mellan förskolorna som använder fysisk aktivitet och de som inte gör det. 

På de två förskolor där särskilda program för fysisk aktivitet finns är klimatet mer 

harmoniskt och det är låg ljudnivå i barngrupperna. Däremot skiljer det sig mellan de två 

förskolor som inte använder fysisk aktivitet. På den ena förskolan utan fysisk aktivitet 

som inriktning är det en högre ljudnivå i barngruppen medan på den andra förskolan utan 

fysisk aktivitet är en mer balanserad och lugn nivå. Dock deltar den sistnämnda förskolan 

i fysiska aktiviteter på en annan skola, en gång i veckan, vilket kan vara en anledning till 

att resultatet visar på ett lugnare klimat. Med ett lugnare klimat kan samspelet mellan barn 

öka och en skillnad författarna ser är bland annat att på de förskolor med fysisk aktivitet 

kan barnen lösa konflikter på egen hand. Medan det på de förskolor där det saknas 

särskilda fysiska aktiviteter är fler konflikter, speciellt mellan pojkarna i barngruppen. 

Resultatet visar även att barn på de förskolorna sällan deltar i självständiga spontana 

aktiviteter (Pape m.fl., 2016). 

 

Ett annat resultat som framkommer i Pape m.fl., (2016) studie är att fysiska aktiviteter 

ledda av förskollärarna leder till en ökad interaktion mellan förskollärare och barn, till 

exempel när den vuxne utför olika rörelser och aktiviteter tillsammans med barn. 

Författarna menar även att fysisk aktivitet främjar förtroendet i relationen mellan 

förskollärare och barn vilket är en förutsättning för att samspelet dem emellan ska bli bra 

(Pape m.fl, 2016). Relationen mellan barn, men även mellan barn och vuxna, stärks under 

fysiska aktiviteter ledda av en vuxen (Hedström, 2016). 

 

 
4.2.1 Barns koncentration och inlärningsförmåga 

Hedström (2016) använder sig av en fallstudie där både kvalitativa och kvantitativa 

metoder används och i det här fallet intervjuer och enkäter. Det görs för att se hur fysisk 

aktivitet påverkar barns koncentration och inlärningsförmåga genom att ta hjälp av en 

hälsocoach. Studien visar att barn i Sverige spenderar mindre tid i fysiska aktiviteter 

idag än vad de gjorde för 15–20 år sedan. Fysisk aktivitet är enligt författaren en viktig 

del i barns utveckling av sitt lärande och sin hälsa. Barn får ett ökat fokus de dagar de 

utför fysiska aktiviteter i skolan vilket gynnar dem i sin inlärning. Författaren menar att 

det kan tyda på att ökad fysisk aktivitet i skolan har en effekt på barns koncentration och 

påverkar då eventuellt deras fortsatta skolprestation (Hedström, 2016). Även Kirk och 

Kirk (2016) menar att fysisk aktivitet påverkar barns inlärningsförmåga. Författarna 

undersöker i deras studie hur läs och skrivkunnighet hos barn i USA kan utvecklas 

under ett undervisningstillfälle med fysisk aktivitet. Syftet med studien är att utvärdera 

effekterna av att undervisa om akademiska ämnen med hjälp av fysisk aktivitet. Studien 

använder sig av en experimentell metod där 54 barn delas upp och deltar i en testgrupp 

och en kontrollgrupp för att ta reda på vad ökad mängd fysisk aktivitet kan ha för 

påverkan på barnen. De fokuserar speciellt på att utvärdera hur färdigheterna rim och 

allitteration utvecklas under 60 minuters undervisning med fysisk aktivitet. Studien görs 

på olika skolor där en grupp följer det speciella programmet med fysisk aktivitet medan 

den andra gruppen har en vanlig lektion. Resultaten visar att både barn och lärare är 

nöjda med studien och att lärarna indikerar på att det fysiska aktivitetsprogrammet är 

enkelt att utföra och spelar en roll för barnens inlärning i klassrummet. Författarna 

menar med sitt resultat att fysisk aktivitet kan ha en särskild påverkan på barns tidiga 

läs- och skrivkunnighet. De fysiska aktiviteterna i klassrummen leder till en ökad 

aktivitetsnivå hos barnen jämfört med de skolor som använder en vanlig undervisning. 

För att sammanfatta resultatet menar författarna att genom att öka den fysiska 
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aktiviteten på skolor minskar risken för att barn blir sjuka samtidigt som den visar ha en 

positiv påverkan på barns inlärningsförmåga (Kirk & Kirk, 2016). 

 

Ericsson (2005) utför 1999 en studie i Sverige som kallas för Bunkefloprojektet. Syftet 

med studien är att studera hur utökad fysisk aktivitet och individuell anpassad motorisk 

träning i skolan påverkar barns motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. 

Enligt författaren visar tidigare forskning att cirka 10 procent av de barn som börjar i 

grundskolan har en sämre motorisk förmåga på grund av för lite fysisk aktivitet. Metoden 

som används i studien är experimentell och genomförs i tre grupper där två av grupperna 

får utökad fysisk aktivitet och grovmotorisk träning på schemat. Det framkommer i 

resultatet att sambandet mellan barns koncentrationsförmåga och ökad fysisk aktivitet 

finns och att koncentrationen förbättras med ökad fysisk aktivitet. Slutsatser som kan dras 

av projektets resultat är att ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till såväl förbättrad 

koncentrationsförmåga som skolprestationer (Ericsson, 2005). 

 

Det framkommer dock i en delstudie av Bunkefloprojektet att resultatet, som visar att 

barns koncentrationsförmåga förbättras genom fysisk aktivitet, inte kan bekräftas i 

studiens resultat (Ericsson, 2002). Visserligen är resultatet bättre de två första åren för 

barn med utökad fysisk aktivitet men det kvarstår inte åren efter. Det här eftersom 

resultatet i delstudien visar att barn i gruppen med extra fysisk aktivitet ligger på samma 

nivå som barn i andra gruppen gällande koncentrationsförmågan. Det kan tyda på att 

fysisk aktivitet till viss del påverkar barns koncentrationsförmåga vilket Hedström (2016) 

och Kirk och Kirk (2016) poängterar i sina studier. Samtidigt behöver inte fysisk aktivitet 

spela en avgörande roll för hur barns koncentration utvecklas eftersom barn ändå hamnar 

på samma nivå efter ett visst antal år (Ericsson, 2002).  

 

 
4.2.2 Inomhus- och utomhusmiljö 

Hedström (2016) visar även i sin studie att fysisk aktivitet krävs för att öka barns 

koncentration och inlärningsförmåga. Det är av stor vikt att barn, både inomhus och 

utomhus, får arbeta med kroppen och känna pulsen öka för att den fysiska aktiviteten ska 

göra skillnad i inlärningen. Palmer, Matsuyama och Robinson (2017) är eniga och 

redogör också för vikten av fysisk aktivitet för barns lärande och menar att utevistelsen 

barn får dagligen inte är tillräcklig. Dock menar Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) 

att utomhusvistelsen är en viktig faktor för att öka barns fysiska aktivitet i förskolan. 

Sambandet mellan förskolans fysiska miljö och barns fysiska aktivitet är något författarna 

(Gubbels m.fl., 2012) undersöker med hjälp av intervjuer på förskolor i Nederländerna. 

Resultatet visar att inomhusmiljön och materialet spelar en stor roll för barns fysiska 

aktivitet eftersom de anser att material som exempelvis rutschkana kan öka barns aktivitet 

trots att det sker inomhus. Resultatet visar även att det i förskolan finns regler som hindrar 

barn att vara fysiskt aktiva. Till exempel får barn inte springa inomhus utan att det är 

något som sker utomhus. Därför anser författarna (Gubbels m.fl., 2012) att stora 

lekutrymmen är att föredra i förskolans miljö där barn kan ges möjlighet att springa och 

vara aktiva inomhus.  

 

 

 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning studien tagit del av visar att barn idag inte rör på sig så mycket som 

de behöver (Palmér m.fl., 2017; Ericsson, 2005). Det visar sig också vara bra för barns 

utveckling och välmående att ta in mer planerad fysisk aktivitet i verksamheten (Palmér 

m.fl., 2017; Timmons m.fl., 2012). Det tas även i tidigare forskning upp att planerad 
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fysisk aktivitet spelar en roll för arbetsklimatet på förskolor då det visar att ljudnivån 

sänks om det bedrivs planerad fysisk aktivitet i verksamheten (Pape m.fl., 2016). 

Att fysisk aktivitet ledda av förskollärare leder till en ökad interaktion och bättre 

relationer mellan förskollärare och barn är också något som lyfts av författarna. När de 

vuxna utför fysisk aktivitet med barn ökar förtroendet mellan barn och förskollärare vilket 

är en förutsättning till att samspelet fungerar (Pape m.fl., 2016). Gubbels m.fl. (2012) 

menar dock i sin forskning att det är inomhusmiljön på förskolorna som spelar en stor roll 

för barns fysiska aktivitet och inte så mycket om förskollärarna är ledande i aktiviteterna. 

Tidigare forskning visar också på att den utevistelse barn får dagligen i förskolan inte är 

tillräcklig för att fylla barns behov av fysisk aktivitet (Palmér m.fl., 2017).  

 

Tidigare forskning visar även att fysisk aktivitet påverkar barns koncentration och 

inlärningsförmåga (Hedström, 2016; Kirk & Kirk, 2016); Ericsson, 2005). Samtidigt 

menar Ericsson (2002) att fysisk aktivitet inte spelar en avgörande roll för hur barns 

koncentration utvecklas eftersom det i en delstudie framkommit att koncentrationen hos 

barn påverkas och blir bättre de första två åren men däremot inte kommande år. 
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5 Teoretiskt Ramverk 
I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverk studien genomsyras av. I relation till 

studiens syfte, som undersöker förskollärarnas syn på planerad fysisk aktivitet och deras 

arbete med det i förskolan, utgår studien ifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett 

didaktiskt perspektiv. Det redogörs också i kapitlet hur det teoretiska ramverket kan 

kopplas ihop med studien. 

 

 Didaktiskt perspektiv 

Begreppet didaktik beskrivs som något som kan läras ut och med andra ord handlar det 

om hur lärare inom skola och förskola anpassar och utformar undervisningen (Bruhn, 

1954; Lundgren, 2014).  Liberg (2014) beskriver vidare att i begreppet didaktik är 

frågorna vad och varför centrala frågor och när dessa begrepp används i verksamheten 

behöver de sättas i relation till hur personalen ska gå tillväga för att presentera ett innehåll 

i sin undervisning. Dessa tre didaktiska grundfrågor ligger till grund för hur 

undervisningen och aktiviteterna i skola och förskola genomförs där vad-frågan svarar på 

vad det är som ska läras ut i aktiviteterna. Varför-frågan är mer riktad till syftet som 

läraren har med aktiviteterna och hur-frågan riktas till metoderna och tillvägagångssätten 

som används. Bruhn (1954) beskriver att genom de didaktiska frågorna synliggörs 

lärarnas innehåll, syfte och tillvägagångssätt vid genomförande av 

aktiviteter/undervisning.  

 
5.1.1 Hur didaktik används i studien 

Syftet i den presenterade studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk 

aktivitet samt hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan. Frågeställningarna 

behandlar hur förskollärarna ser på begreppet planerad fysisk aktivitet, samt hur de 

beskriver att de använder planerad fysisk aktivitet i förskolan. Med utgångspunkt i ett 

didaktiskt perspektiv kommer resultatet, som presenteras utifrån frågeställningarna, 

analyseras i relation till de didaktiska grundfrågorna vad? hur? och varför? som beskrivs 

ovan. 

 

 

 Sociokulturellt perspektiv  

Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som har sin utgångspunkt i Lev 

Vygotskijs forskning kring utveckling, lärande och språk. Inom det sociokulturella 

perspektivet ingår bland annat begreppen samspel och mediering vilket kommer användas 

vid analys av resultatet. I studien refereras samspel och mediering till Vygotskij (2012) 

men även till Säljö (2014) och Hwang och Nilsson (2011) för att tillföra ytterligare 

tolkningar av perspektivet. 

 
5.2.1 Samspel 

Barns utveckling sker genom det sociala samspelet barn har till andra människor där 

språket gör det möjligt för barn att delta i sociala samspel med andra (Hwang & Nilsson, 

2011; Vygotskij, 2012). I det sociokulturella perspektivet beskrivs samspel ha en 

påverkan på lärandet och utvecklingen hos barn (Säljö, 2014). Författaren  tolkar även att 

Vygotskijs tankar om de tidigare vetenskapliga traditionerna är otillräckliga för att 

förklara hur människor lär och utvecklas. Lärande och utveckling handlar istället om hur 

människor utvecklar förmågor som är kopplade till sin karaktär, till exempel att läsa, 

skriva och lösa problem. Med andra ord handlar det om hur människor tar till sig olika 

medierande redskap för att fungera och samspela i vardagen (Säljö, 2014). 
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5.2.2 Mediering 

Mediering enligt Vygotskij (2012) beskrivs som materiella och språkliga redskap som 

används för att förmedla ett ämne eller kunskap. De materiella och språkliga redskapen 

ses som en hand mellan människan och den aktivitet redskapet används för (Vygotskij, 

2012). Dessa redskap använder människan för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 

2014). Vygotskijs språkliga redskap anses vara symboler, tecken och bokstäver som 

används för att kommunicera och tänka med. De materiella redskapen tycks vara olika 

redskap som används för att klara av vardagen och det fysiska arbetet exempelvis hopprep 

och klätterställning (Säljö, 2014). 

 
5.2.3 Hur samspel och mediering kopplas till studien 

I studien studeras förskollärarnas syn på begreppet planerad fysisk aktivitet samt hur de 

beskriver sitt arbete med det i förskolan. En av frågeställningarna handlar om hur 

förskollärare upplever att planerad fysisk aktivitet påverkar arbetsklimatet i förskolan där 

samspelet ingår under. Visionen är att begreppet samspel kan vara till hjälp inför analys 

av det insamlade materialet under frågeställningen som handlar om arbetsklimatet. 

Vygotskijs begrepp medierade redskap kopplar vi till förskollärarnas arbete med planerad 

fysisk aktivitet samt användning av material i aktiviteterna. Vi tänker även att fysisk 

aktivitet är ett redskap förskollärarna använder sig av för att exempelvis främja 

koncentrationsförmågan och som kan ha en påverkan i verksamheten. Vår tolkning är 

även att mediering är olika verktyg vi människor besitter för att kunna tolka och bemöta 

omvärlden. Genom att använda begreppet mediering tydliggörs det vad förskollärarna 

använder för att utöva fysisk aktivitet vilket kan svara på syftet i studien. 
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6 Metod  
I kapitlet nedan redogörs för studiens tillvägagångssätt som presenteras utifrån 

kategorierna metodansats, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, bearbetning av 

data samt etiska överväganden presenteras. 

 

 Metodansats 

Studien är en kvalitativ ansats eftersom syftet och frågeställningarna utgår ifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv då studien utgår ifrån förskollärarna. Fenomenologi enligt 

Denscombe (2009) innebär andras upplevelser av ett fenomen vilket studien utgått från 

och därmed användes en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen innebär bland annat 

att resultatet i studien inte är förutbestämt utan att resultatet framkommer i samtal med 

intervjupersonerna (Denscombe, 2009). Svaren på forskningsfrågorna om det komplexa 

i det som undersökts kan komma fram genom samtal där relevanta och öppna frågor ställs. 

 

 

 Datainsamlingsmetod 

I studien användes semistrukturerade intervjuer som verktyg för att samla in den data som 

behövdes. Studien utgick från empiri det vill säga förskollärarnas yrkeserfarenheter och 

praktik. Denscombe (2009) anser att intervju är en lämplig metod när syftet är att ta reda 

på andra människors erfarenheter och upplevelser. Intervjuerna var semistrukturerade, 

vilket innebar att öppna frågor ställdes som möjliggjorde det för förskollärarna att 

utveckla sina svar på ett fritt sätt. Intervjufrågorna utgick från studiens frågeställningar 

gällande planerad fysisk aktivitet vilket formulerades utifrån syftet. 

 

 

 Urval 

Valet av förskollärare till studien begränsades till fyra stycken eftersom studien skulle 

genomföras på 10 veckor vilket var en begränsad tid. De fyra förskollärarna arbetade på 

olika förskolor i mellanstora kommuner i södra Sverige. Eftersom syftet med studien är 

att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet samt hur de beskriver att de 

arbetar med det i förskolan valdes dessa förskollärare för att ge studien olika aspekter. 

Valet av att endast intervjua förskollärare grundade sig i att det är förskollärarens uppdrag 

att följa Läroplanen för förskolan men även att vara uppdaterad på forskning. 

Förskollärarna arbetar på olika förskolor med samma åldrar på barnen i barngruppen 

vilket gjorde att vi kunde analysera arbetssätt och definieringar lättare. Eftersom endast 

förskollärare intervjuades gjordes ett strategiskt urval vilket innebär att en djupare 

förståelse och kunskap kunde tillföras i studien (Denscombe, 2009).  

.

Namn Fiktiva namn Aktiva i förskolan Tog förskollärarexamen Barngruppens ålder 

Förskola 1 Förskollärare A 21 år 1998 3 år 

Förskola 2 Förskollärare B 32 år 2014 4–5 år 

Förskola 3 Förskollärare C 24 år 1995 3 år 

Förskola 4 Förskollärare D 42 år 1997  3–5 år 
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Diagrammet ovan har lagts till för att läsaren ska få en djupare förståelse för vilka 

förskollärarna är i resultatet. Anledningen till att förskollärarnas aktiva tid i förskolan och 

året de tog examen presenteras i diagrammet är för att det anses vara relevant i analysen 

av resultatet. Det här eftersom deras syn på begreppet planerad fysisk aktivitet bland annat 

presenteras och analyseras utifrån deras tid i förskolans verksamhet. 

 

 

 Genomförande 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer 

som forskningsverktyg. De utvalda förskollärarna kontaktades genom epost och erhöll ett 

missiv (se bilaga A) där studiens syfte, de forskningsetiska principerna förklarades och 

en fråga ställdes om de ville delta i undersökningen. Innan intervjuerna genomfördes 

skapades en intervjuguide (se bilaga B) bestående av några uppvärmningsfrågor och av 

öppna frågor koppat till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna genomfördes på 

respektive förskollärares förskola under en avtalad tid där vi satt enskilt utan 

störningsmoment. Inspelningar av intervjuerna gjordes eftersom det förenklade 

bearbetningen av vad som sas under samtalen.  Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner vilket sedan transkriberades och analyserades. Med hjälp av intervjuer 

kunde förskollärarna delge sina upplevelser gällande fysiska aktiviteter och ge 

omgivningen större förståelse för deras perspektiv. Inspelningar leder enligt Kihlström 

(2007) till att viktig information inte försvinner vilket var en av anledningarna till att det 

användes i studien. Intervjuerna transkriberades av den som utförde intervjun innan 

transkriberingen delgavs till den andra parten. Det gjorde att båda parter fick ta del av 

samtliga intervjuer men att förskollärarnas identitet konfidentialiserades i så tidigt skede 

som möjligt. 

 

 

 Bearbetning av data 

Utifrån intervjusvaren, med utgångspunkt i frågeställningarna, sorterades och 

analyserades svaren utifrån olika kategorier som svarade på syftet och frågeställningarna. 

Denscombe (2009) tar upp olika principer som är viktiga att utgå från när data bearbetas 

och analyseras. Det anses bland annat viktigt att slutsatsen ska utgå ifrån det material som 

samlats in under studiens gång samt att materialet ska vara noggrant genomläst. Vi 

transkriberade den del av intervjuerna som svarade på våra forskningsfrågor och studiens 

syfte. Utifrån det genomfördes en analys av intervjusvaren för att koppla ihop likheter 

och skillnader i svaren för att sedan presentera resultatet i studien. 

 

 

 Etiska överväganden 

Vi har tagit del av olika etiska överväganden för att studien ska genomsyras av kvalitet 

och genomföras på ett korrekt sätt. 

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för 

forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett 

ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. (Vetenskapsrådet, 

2017 s.2).  

I studien beaktades Vetenskapsrådets (2011) fyra olika etiska principer vid 

genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av resultatet. Informationskravet 

innebär att de berörda i studien får information om syftet i studien samt vilka villkor som 

gäller i studien. Samtyckeskravet innebär att de deltagande förskollärarna själva får 
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bestämma ifall de vill vara med i studien eller inte, en studie ska inhämta samtycke från 

samtliga deltagare. Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som samlas in 

figureras i arbetet och uppgifterna som samlas in kommer att förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dessa. Den sista forskningsetiska principen är 

Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in endast används i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Dessa fyra principer beaktades och kommunicerades med 

förskollärarna innan intervjuerna genomfördes. Genom att information gavs ut om 

studiens syfte innan intervjuerna påbörjas och att förskollärarna fick veta att det var 

frivilligt att delta i studien beaktades informationskravet och samtyckeskravet. I studien 

beaktades även konfidentialitetskravet när namnen figurerades och inga andra än vi som 

forskade visste om vilka som deltagit i studien. Eftersom studien är ett självständigt arbete 

beaktades nyttjandekravet genom att de uppgifter som samlades in endast användes i 

studien och sedan raderas när den var klar. 

 

 

 Metoddiskussion 

I studien beskrivs varje steg detaljerat och olika begrepp förklaras för att läsaren ska se 

vad som leder fram till våra slutsatser, det här för att ge studien en tillförlitlighet. Enligt 

Denscombe (2009) är tydlig beskrivning av data avgörande för att göra studien 

tillförlitlig. Eftersom syftet med studien var att belysa hur förskollärare ser på planerad 

fysisk aktivitet i förskolan samt hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan 

användes en kvalitativ metod. Det här då vi var intresserade av att få reda på hur deras 

syn och upplevelse av planerad fysisk aktivitet i verksamheten.  

 

Valet att använda semistrukturerade personliga intervjuer som datainsamlingsmetod 

gjordes eftersom vi ville ha förskollärarnas svar så utförligt som möjligt. Vi är nöjda med 

valet av forskningsverktyg eftersom vi ville ha förskollärarnas svar och syn vilket vi fick 

genom intervjuerna. Dock känner vi att om observation av förskollärarna i verksamheten 

använts hade vi kunnat se mer konkret hur planerad fysisk aktivitet används. Eftersom 

fysisk aktivitet definierats olika av förskollärarna hade vi, genom observationer, också 

kunnat se i vilken utsträckning planerad fysisk aktivitet används samt vilken påverkan det 

har på arbetsklimatet. Nu hade vi endast deras svar och vi känner att det hade varit 

intressant att utföra observationer för att se det från andra perspektiv. 

 

Inspelning av intervjuerna har enligt oss varit en förutsättning eftersom det gav oss 

möjlighet att fånga centrala tankar från förskollärarna. Ett kritiskt moment i 

genomförandet av intervjuerna var att risken för att ställa stängda följdfrågor fanns eller 

att vi i samtal ledde in förskollärarnas svar till det vi ville höra. Valet av att använda 

inspelningsverktyg känner vi var bra eftersom vi då kunde delge varandra intervjuerna. 

De svar som transkriberats sorterades in och analyserades utifrån kategorier som är 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Det gjordes för att stärka validiteten i 

studien då det vi undersöker analyseras och diskuteras vilket Denscombe (2009) beskriver 

som validitet. 

 

I studien valdes fyra förskollärare noggrant ut för att ge den en trovärdighet vilket 

Denscombe (2009) beskriver som ett subjektivt urval. Trovärdighet innebär att rätt 

personer väljs till studien och att relevanta frågor ställs (Denscombe, 2009). Anledningen 

till att vi valde fyra förskollärare som arbetade med barn i samma åldersgrupp var för att 

svaren skulle grunda sig på liknande villkor. Det är dock svårt att säga om vår studie 

genomsyras av reliabilitet eftersom de svar vi fått kan skilja sig mellan de olika 

förskolorna. Det här beroende på vilka barn som går på förskolorna samt hur mycket 
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respektive hur lite förskollärarna redan arbetar med planerad fysisk aktivitet. Ifall vi 

istället hade intervjuat förskollärare från samma förskola hade det var intressant att se 

ifall svaren liknar de som framkom i resultatet eller om de har olika syn på arbetet med 

planerad fysisk aktivitet. 

 

För barn i samma ålder kunde fysisk aktivitet definieras på liknande sätt än för barn där 

ålder och utvecklingsnivå skiljer sig markant. Det var en anledning till att vi valde 

förskollärarna som hade barn i samma åldrar. En tanke som väcktes efter att studien 

slutförts är om resultatet hade sett annorlunda ut ifall vi valt förskollärare som arbetar 

med barn i olika åldrar. Hade vi i studien istället valt det kanske vi fått mer variation i 

svaren eftersom arbetet med små barn kan skilja sig i arbetet med stora barn.  

 

Slutligen tar vi med oss att vi hade kunnat ställa fler frågor kring vad förskollärare fick 

lära sig angående fysisk aktivitet i respektive utbildning eftersom det skiljde mellan åren 

förskollärarna tog sin examen. Det hade varit intressant att se ifall det hade något att göra 

kring deras syn på planerad fysisk aktivitet eftersom det visade sig att de såg och använde 

sig av det på olika sätt. 
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7 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras den insamlade datan från intervjuerna under tre olika 

kategorier som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Analysen av resultatet 

presenteras i slutet av varje kategori med utgångspunkt i studiens bakgrundskapitel, 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

 

 

  Förskollärarnas syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan 

Nedan presenteras resultatet från förskollärarnas definitioner av begreppen fysisk 

aktivitet samt planerad fysisk aktivitet. Även syftet med användandet av planerad fysisk 

aktivitet i förskolan presenteras nedan. 

 
7.1.1 Förskollärarnas definition av planerad fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet 

Definitionen av planerad fysisk aktivitet skiljer mellan förskollärarna. En förskollärare 

anser att planerad fysisk aktivitet sker då de exempelvis planerar en dag i skogen. Där får 

barnen möjlighet att röra sig fritt och leka på ojämnt underlag. Dagen i skogen är planerad 

medan aktiviteterna i skogen är på barnens eget initiativ. Två av de andra förskollärarna 

menar att planerad fysisk aktivitet handlar om att planera aktiviteter med inslag av fysisk 

aktivitet så som kom alla mina kycklingar eller rörelsesånger. 

Jag tänker att en planerad fysisk aktivitet kan vara vårt gympapass vi har en 

gång i veckan, där får barnen springa och vi leker kom alla mina kycklingar. 

(Förskollärare A). 

Den fjärde förskolläraren anser att planerad fysisk aktivitet innebär planerade 

motionsprogram anpassat för barn där intensiteten är hög i exempelvis tabata eller 

hinderbana. Det anses viktigt att ha en dialog mellan varandra i arbetet angående planerad 

fysisk aktivitet i förskolan då en förskollärare berättar att definitionen av fysisk aktivitet 

kan skilja sig mellan förskollärarna på avdelningen. 

 

Samtliga förskollärare beskriver fysisk aktivitet som aktiva rörelser barn utför men 

förklarar begreppet på olika sätt. De är överens om att barns spontana lek i 

uteverksamheten är en del av den fysiska aktiviteten i förskolan där barnen springer, leker 

och rör på sig på ett annat sätt än vad de gör inomhus. Två förskollärare beskriver också 

att fysisk aktivitet innebär att barn ökar sin puls markant och att kroppens muskler får 

arbeta. 

Annars håller barnen på med fysisk aktivitet, mycket springa runt men det är 

inte det jag tänker på utan det är mer det man kallar gympa eller utevistelse 

som jag känner är mer fysisk aktivitet för barnen där de får slita lite med 

musklerna (Förskollärare A).  

Fysisk aktivitet är för mig, inte bara planerade utan allt till exempel utelek där 

de kan klättra, spela fotboll eller klättra på gungan (Förskollärare D).  

 

I intervjuerna lyfter även en av förskollärarna att fysisk aktivitet innebär vardagsmotion 

och att vara igång. Fysisk aktivitet anses bland annat vara gympa, när barn springer, jagas 

och leker. En förskollärare ger även en förklaring med att benämna begreppen glädje, 

pulshöjande, energi och välmående hen anser beskriver fysisk aktivitet. Fortsättningsvis 

beskriver förskolläraren att fysisk aktivitet innebär att hjärtat slår hårdare, barnen flåsar 

och kan även svettas. Barnen ska känna i kroppen att det händer något under deras fysiska 

aktiviteter. Två av förskollärarna anser att fysisk aktivitet är all sorts rörelse både inomhus 
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och utomhus där både finmotorik och grovmotorik inkluderas. En av dem ser en 

promenad som fysisk aktivitet medan den andra anser att fysisk aktivitet inte 

nödvändigtvis behöver vara ansträngande utan kan innebära kroppskännedom i 

exempelvis yoga. 

Eller att gå till exempelvis stan och biblioteket är också fysisk aktivitet för mig. 

(Förskollärare D). 

Vi har valt att arbeta med fysisk aktivitet och pulshöjande eftersom vi har 

förstått att det ger effekt. Men bortser vi från det anser jag att fysisk aktivitet 

är rörelse och det kan ju vara lugnt, det kan vara yoga. (Förskollärare B). 

7.1.2 Varför förskollärarna använder planerad fysisk aktivitet i förskolan. 

Att främja barns utveckling är en viktig aspekt och samtliga förskollärare berättar att de 

använder planerad fysisk aktivitet för att utveckla rörelseglädje, kroppskontroll, motorik 

och koordination. Vikten av hållbar framtid, barns hälsa och att vara rädd om sig är även 

det en aspekt som lyfts. Tre av förskollärarna menar att deras syfte är att barn ska få 

utveckla sin rörelseförmåga, få koll på sin kropp och använda den på sätt de kanske inte 

gör i vardagen. Alla tre är överens om att barn behöver fysisk aktivitet med högre 

intensitet för att stärka kroppen och utveckla deras grundrörelser. Det nämns att det kan 

vara många barn i barngruppen vilket skapar många möten. Även om det inte alltid är 

konflikter är det möten och lösningar av olika slag som ska göras och det har en av 

förskollärarna läst sig till i tidigare forskning att fysisk aktivitet kan främja. 

 Vi är 39 barn och det är så många möten. Det behöver inte vara konflikter men 

du ska ändå leka, mötas och hitta lösningar. Även om du ska gå på egen hand 

så behöver du ha energi till det och det har vi läst oss fram till enligt 

forskningen att det är det som det kan bidra med (Förskollärare B). 

Två av förskollärarna beskriver att fysisk aktivitet används i förskolan för att barn ska må 

bra och ha kul och benämner det som hälsa. Hälsa ingår in i begreppet fysisk aktivitet och 

det kan behöva presenteras av en vuxen för att barn ska visa intresse, må bra och utveckla 

sina färdigheter.  

 […] plus att man vill få in det här med helheten att det är bra med motion och 

att det är bra att äta bra. Kosten är en viktig del, att vi visar hur man äter, 

tallriksmodellen det ingår i hälsa också (Förskollärare D). 

En förskollärare berättar att de vill att barn ska bli medvetna om hur kroppen fungerar när 

man utövar fysisk aktivitet med hög intensitet. Efter att pedagogerna på avdelningen tagit 

del av tidigare forskning, vilket de aktivt gör, fick de till sig att fysisk aktivitet bidrar till 

nya kopplingar i hjärnan och att människan ska ha lättare i mellanmänskliga relationer att 

vara tillsammans.  

Dels vill vi att barnen ska bli medvetna kring hur kroppen fungerar. Vid en 

pulshöjning. Vid ett flås händer det saker i kroppen och det vill vi 

medvetenhetsgöra. Lyssna med stetoskop på varandra och sig själva och leta 

puls. Ur pedagogsyfte, lärande syfte eller från vårt håll, använder vi fysisk 

aktivitet för att vi har lärt oss att det händer saker i hjärnan, nya kopplingar 

skapas. (Förskollärare B) 

Vidare berättar förskolläraren att de vuxna är med och deltar i aktiviteterna för att visa 

barn vikten av fysisk aktivitet och den glädje det ger. Hen berättar att deras syfte med 

planerad fysisk aktivitet är att ge barn lust till rörelse och en glädje till att röra sig på ett 
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sätt där de vågar svettas, träna och ha gympa. Det kan bidra till att fysisk aktivitet blir en 

del av barns vardag även när de lämnar förskolan och börjar grundskolan. 

7.1.3 Analys av förskollärarnas syn på begreppet planerad fysisk aktivitet 
i förskolan 

Samtliga förskollärare i studien belyser vikten av att barn är fysiskt aktiva i förskolan men 

deras definitioner av begreppet skiljer sig. Några förskollärare definierar fysisk aktivitet 

som något mindre ansträngande medan andra menar att fysisk aktivitet ska öka barns puls 

markant. Inom det didaktiska perspektivet finns varför-, hur- och vad-frågan i fokus 

(Liberg, 2014). En analys utifrån det didaktiska perspektivet är att varför förskollärarna 

definierar fysisk aktivitet på skilda sätt kan ha olika förklaringar. Det kan bero på deras 

olika erfarenheter av fysisk aktivitet och att de skiljer några år på när de tog 

förskollärarexamen. Eftersom samhället hela tiden ändras gör även riktlinjerna kring 

fysisk aktivitet det. De som tog examen på 90-talet fick möjligtvis en annan syn på fysisk 

aktivitet än den förskollärare som tog examen för sex år sedan. Idag ser det inte likadant 

ut som för 20 år sedan vilket kan vara en anledning till att definitionerna skiljer sig mellan 

förskollärarna.  Hedström (2016) skriver att barn nuförtiden inte spenderar lika mycket 

tid i fysiska aktiviteter som de gjorde för 15–20 år sedan. I relation till studiens resultat 

kan det vara en anledning till förskollärarnas olika syn på begreppet fysisk aktivitet. Hur 

förskollärarna definierar fysisk aktivitet och vad fysisk aktivitet innebär för förskollärarna 

är även det olika i studiens resultat. Några anser att fysisk aktivitet är all sorts rörelse där 

pulsen är över vilopuls, exempelvis en promenad eller att pärla. Andra anser att fysisk 

aktivitet kan vara lugna aktiviteter så som yoga men poängterar vikten av högintensiva 

aktiviteter som gör kroppen svettig och andfådd. Kopplat till de didaktiska frågorna kan 

resultatet innebära att deras syn på fysisk aktivitet påverkar hur de arbetar med det och 

vad de väljer att ha med i undervisningen. Resultatet kopplas även ihop med Osnes m.fl 

(2012) definition av fysisk aktivitet som innebär all rörelse som sker med kroppen och 

där pulsen är högre än vilopulsen. En analys av resultatet kopplat till Osnes m.fl (2012) 

är att fysisk aktivitet är ett svårdefinierat begrepp där ingen förklaring är fel. Däremot kan 

förskollärarnas syn på fysisk aktivitet resultera i mer eller mindre planerad fysisk aktivitet 

för barnen i förskolan beroende på hur förskolläraren definierar och vilken inställning de 

har till begreppet.  

 

Några förskollärare i studien berättar att syftet med planerad fysisk aktivitet i 

verksamheten är för att ge barn möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga, sina 

grundrörelser, få koll på sin kropp och utveckla sin motorik. En förskollärare menar även 

att syftet till att de bedriver planerad fysisk aktivitet är för att ge barnen lust till rörelse 

som de kan ha med sig hela livet. En förskollärare berättar även att de tagit del av tidigare 

forskning som visar att fysisk aktivitet bidrar till bättre relationer mellan människor. 

Fysisk aktivitet kan främja barns konflikthantering och möten med andra vilket är en av 

anledningarna till att de valt att arbeta med planerad fysisk aktivitet. Förskollärarnas syfte 

med fysisk aktivitet kopplas till det didaktiska perspektivet och frågan varför fysisk 

aktivitet används. Med fysisk aktivitet som medierande redskap kan förskollärarna 

förmedla och utveckla en kunskap tillsammans med barnen vilket kopplas till 

förskollärarnas svar kring syftet med planerad fysisk aktivitet. När fysisk aktivitet bedrivs 

utvecklar barn sina grundmotoriska rörelser och i denna process används fysisk aktivitet 

som verktyg för att utveckla rörelseförmågan (Lien, 2014). Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) lyfter vikten av kontinuerlig fysisk aktivitet för att barn ska utveckla en 

tilltro till sin rörelseförmåga. I Läroplanen för förskolan står det även att barn ska ges 

möjlighet att utveckla sin motorik och rörelseförmåga för att skapa en förståelse kring hur 

det kan påverka deras framtida hälsa (Skolverket, 2018). Genom fysisk aktivitet 
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förbättras koncentrationsförmågan och med hjälp av förbättrad koncentrationsförmåga 

kan barn lättare hitta lösningar och tillvägagångssätt (Ericsson, 2002). Det kan leda till 

att arbetsklimatet förbättras och att problemlösning och konflikthantering främjas vilket 

även skapar bättre relationer mellan människorna i förskolan. 

 

I resultatet framkommer det även att samtliga förskollärare anser att fysisk aktivitet 

innefattar barns utevistelse där de får fysisk aktivitet när de är ute på gården. Några anser 

att det endast är i utevistelsen de har möjlighet till fysisk aktivitet medan andra anser att 

inomhusmiljön kan utformas för att främja barns möjlighet till fysisk aktivitet. Resultatet 

kopplas till Palmer m.fl (2017) som anser att utevistelsen inte är tillräcklig för att ge barn 

den typ av intensitet i  fysiska aktiviteter de behöver under en dag. Däremot använder sig 

samtliga förskollärare av planerade fysiska aktiviteter vilket är av stor betydelse enligt 

Timmons m.fl (2012). Samtidigt menar Palmér m.fl (2017) att barn alltid ska erbjudas 

utevistelse eftersom de rör på sig mer utomhus än vad de gör inomhus vilket även 

förskollärarna i studien bekräftar.  

 

Samtliga förskollärare berättar att fysisk aktivitet kan behövas presenteras av en vuxen 

för att barn tillsammans ska visa ett intresse för att röra sig. Däremot är det endast en av 

förskollärarna som lyfter vikten av att vuxna är med och deltar i de planerade fysiska 

aktiviteterna. Resultatet kopplas till begreppet samspel inom det sociokulturella 

perspektivet eftersom de benämns att barns utveckling sker genom samspel med andra 

och att lärande kan ske genom att barn och vuxna tillsammans utför aktiviteter (Säljö, 

2014; Hwang & Nilsson, 2011). En analys som görs är att förskollärarna är medvetna att 

samspelet kan utvecklas när de vuxna presenterar innehållet men inte deltar vilket kan 

bero på att de inte har tiden eller behöver ha koll på barngruppen. I resultatet beskriver 

förskollärarna att de bedriver fysisk aktivitet tillsammans med hela barngruppen. Det 

kopplas till Pape m.fl (2016) och Hedström (2016) som menar att lärarledda fysiska 

aktiviteter ökar interaktionen mellan barn och vuxna vilket även förskollärarna beskriver. 

 

 

 Förskollärarnas arbete med planerad fysisk aktivitet 

Nedan beskrivs hur förskollärarna arbetar med planerad fysisk aktivitet i förskolan, hur 

delaktiga barnen är i utformandet av de planerade fysiska aktiviteterna samt vad 

förskolans miljö har för betydelse i utförandet av fysisk aktivitet. 

 
7.2.1 Hur förskollärarna arbetar med planerad fysisk aktivitet 

En förskollärare berättar att de inte har speciellt mycket planerad fysisk aktivitet men 

samtliga förskollärare anser att det är viktigt och måste erbjudas mer i förskolan. Under 

förmiddagarna har en av förskollärarna korta samlingar där fokuset ligger på 

språkstärkande där fysisk aktivitet används som medel i deras rörelsesånger och ramsor. 

Däremot är det ingen högintensiv aktivitet och dessutom inomhus berättar förskolläraren. 

En av förskollärarna berättar att de har tillgång till ett stort rörelserum, utformat för gympa 

och högintensiva aktiviteter vilket anses vara en stor tillgång i förskolan. Där får barnen 

möjlighet att utveckla både grov och finmotorik men förskolläraren anser även att barn 

behöver balans mellan fysisk aktivitet och vila. Två förskollärare berättar att de har 

gympa för att träna vissa grundrörelser.  

Vi gör ju först och främst gympan för att barnen får sina rörelser tränade och 

att man kan få träna sin kropp (Förskollärare A).  
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Gympapasset är det som är planerat och återkommer en gång i veckan förklarar den ena 

förskolläraren men berättar att de även planerar utevistelser ibland. Den andra 

förskolläraren berättar att de har gympa men att de inte utfört planerad gympa under året. 

Det här eftersom de fick en elcykel som de körde med till skogen där barnen fick leka 

fritt. Förskolläraren förklarar vidare att skogen är en bra aktivitet för barn där de kan vara 

fysiskt aktiva.  

Ja vi har gympan såklart men i år var det inte mycket gympa planerat. Men vi 

har en cykel, visserligen sitter dom i cykeln innan vi kommer till skogen sen 

går och klättrar man där. Men nu har vi inte planerat in så mycket gympa 

eftersom vi har fått en ny elcykel (Förskollärare D).  

En förskollärare berättar att de utövar planerad fysisk aktivitet med hög intensitet minst 

två gånger i veckan där både barn och vuxna deltar. Passen är då utformade på olika sätt 

där de bland annat har dans, tabata och yoga. 

Ja vi är alltid med, det är A och O, även om vi är skittrötta eller skitsura. Det 

kan vara dåligt väder ute, för vi är oftast ute (skrattar till), så gäller det att vi är 

pigga och glada och visar att det här är livet, det är någonting vi kommit 

överens om MEN vi har också märkt att det ger effekt på oss också 

(Förskollärare B). 

Vidare berättar förskolläraren att de i arbetslaget kommit överens om att alltid vara 

positiva till utförandet av planerad fysisk aktivitet för att främja barns vilja till att 

medverka.  

 
7.2.2 Planerad fysisk aktivitet för att främja barns utveckling och lärande 

En av förskollärarna berättar att genom planerade fysiska aktiviteter kan arbetslaget på 

ett enklare sätt se vilka utvecklingsområden de bör prioritera för att främja barns fortsatta 

utveckling av exempelvis grov- eller finmotorik. En annan förklarar att det finns 

möjligheter att få in läroplansmålen i den planerade fysiska aktiviteten. Förskolläraren 

förklarar vidare att det går att få in hela Läroplanen i aktiviteterna och förklara bland 

annat digitalisering där pilar visar vägen, symboler och QR-koder kan läsas av med mera.  

Gå igenom hela Läroplanen, det finns ju, språka, vi språkar med ögon, kropp, 

digitalisering, pilar ‘du ska gå där åt och där åt’, symboler, läsa av, ja you name 

it du kan få in vad du vill. (Förskollärare B) 

Att ta tillfället i akt och prata om kroppen, hur den fungerar, organen och liknande för att 

främja barns utveckling och lärande i fysiska aktiviteter berättar en förskollärare är 

viktigt.  Även vikten av att lyssna in sin kropp, kunna säga nej och det är då okej. Att 

mäta barns kunskapsutveckling är däremot något förskollärarna ställer sig tveksamma till. 

Samtliga förskollärare nämner att det är enklare i skolan att mäta och se barns utveckling 

och lärande genom planerad fysisk aktivitet eftersom barns prestationer mäts på ett annat 

sätt. Samtidigt kan de se att arbetet med det kan påverka barns utveckling och lärande 

även i förskolan. 

7.2.3 Fysisk aktivitet i förskolans miljö 

En av förskollärarna berättar att lärande inte enbart sker i planerade aktiviteter utan att 

förskollärarna behöver uppmärksamma och utforma förskolans miljö för att främja barns 

stimulans till utveckling. På en av förskolorna finns ett rum där barnen får springa och 

där miljön är anpassad för en viss typ av fysisk aktivitet.  
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Vi kände att barnen behövde röra på sig mer och behövde då ett fysiskt rum 

där det är tillåtet att springa och brottas och så vidare (Förskollärare A).  

Samtliga förskollärare menar att de lättare får in högintensiva aktiviteter utomhus än 

inomhus eftersom det finns större utrymme utomhus. Tre förskollärare berättar att en 

högre intensitet i barns fysiska aktivitet oftast sker utomhus i barns egna lekar och inte 

något de vuxna planerat. Två av förskollärarna poängterar svårigheterna med att utföra 

planerad fysisk aktivitet inomhus. En av dem berättar att de har tillgång till ett litet 

rörelserum där ett fåtal barn kan vistas samtidigt men där intensiteten i aktiviteten blir 

låg. De andra förskollärarna anser att det inte går att bedriva någon form av fysisk aktivitet 

i deras inomhusmiljö eftersom lokalerna är för små och barngruppen är för stor.  

Vår miljö är ett hinder. Vi jobbar bara hela tiden emot vår miljö tyvärr. Det är 

de hindret och nu när det är jättesvårt att planera in här (Förskollärare D).  

Förskolläraren berättar vidare att om möjligheterna till en gympasal eller större lokaler 

fanns skulle de bedriva mer planerad fysisk aktivitet i verksamheten.  

7.2.4 Analys av förskollärarnas arbete med planerad fysisk aktivitet. 

Samtliga förskollärare använder olika redskap när de bedriver planerad fysisk aktivitet 

för att främja den motoriska utvecklingen hos barn. Dessa redskap är bland annat gympa, 

musiksamlingar, skogsturer och motionspass vilket definieras som medierande redskap.  

Mediering inom det sociokulturella perspektivet beskrivs som redskap vi använder oss av 

för att lära, klara av vardagen och förstå vår omvärld (Säljö, 2014). Mediering kopplat till 

didaktik innebär att förskollärarna har en tanke bakom deras val av redskap. 

Förskollärarna bör ta ställning till vad, varför och hur innan val av medierande redskap 

görs och genom att besvara vad-frågan uppstår även frågan varför (Liberg, 2014). Med 

utgångspunkt i förskollärarnas intervjusvar ställs barns motoriska utveckling i fokus. För 

att utveckla barns motorik måste hur-frågan besvaras vilket den gör när förskollärarna 

väljer redskap. De redskap förskollärarna beskriver ovan hjälper barn att utveckla 

färdigheter på olika sätt som kan användas för att exempelvis klara av vardagen. Genom 

lek i skogen där barnen får utveckla färdigheter så som klättra, hoppa, springa och gå i 

ojämn terräng kan barn exempelvis klara av olika terränger i vardagen lättare. I skogen 

finns även mycket material som går att undersöka på olika sätt vilket också ger en kunskap 

att förstå omvärlden på. I det sociokulturella perspektivet nämns det att ett lärande sker 

när barn använder sig av olika redskap i miljön de befinner sig i (Säljös, 2014). Och 

genom användande av pinnar som hästar eller mossa som säng kan ytterligare lärande 

ske. Det är dock inte enbart utomhusmiljön och det material som finns där som spelar 

roll. Aktiviteten är ett redskap som används för att stimulera utveckling och lärande. I 

arbetet med fysisk aktivitet berättar även en förskollärare om hur de samtalar med barnen 

om kroppens funktioner och om hur kroppen fungerar när de är aktiva för att främja barns 

utveckling, hälsa och lärande. Barns inlärningsförmåga och utveckling påverkas positivt 

när fysisk aktivitet utförs (Kirk & Kirk, 2016). 

 

I resultatet framkommer det att några förskollärare inte bedriver planerad fysisk aktivitet 

inomhus alls eftersom lokalerna är för små. Barnen tillåts inte spring inomhus på grund 

av lokalernas storlek men de anser att de får in en högre intensitet i barns fysiska aktivitet 

utomhus. Om förskolan haft tillgång till större lokaler anser de att de skulle bedriva mer 

planerad fysisk aktivitet. Endast en förskollärare menar att de planerat ett rum i förskolan 

där barn tillåts vara aktiva med material anpassat för fysiska aktiviteter. Gubbels m.fl. 

(2012) menar att barn bör vara aktiva såväl utomhus som inomhus och att inomhusmiljön 

och det material som finns tillgängligt där spelar stor roll för barns fysiska aktivitet. Det 
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här eftersom de menar att material såsom rutschkanor kan öka barns aktivitet trots att det 

sker inomhus. Det är däremot få förskollärare som menar att de utför fysisk aktivitet 

inomhus. Gubbels m.fl. (2012) nämner att det i förskolan finns regler som säger att barn 

inte får springa inomhus och enligt förskollärarna i studien är lokalerna och barngruppens 

storlek en begränsning för att bedriva fysisk aktivitet inomhus. Hedström (2016) menar 

dock att det är av stor vikt att barn får arbeta med kroppen och öka sin puls både inomhus 

och utomhus. En anledning kan vara att fysisk aktivitet i klassrummet, när annan 

undervisning bedrivs, ökar aktivitetsnivån hos barn (Kirk och Kirk, 2016). 

 

 

 Hur förskollärarnas anser att planerad fysisk aktivitet påverkar 
arbetsklimatet i förskolan 

Under denna kategori presenteras förskollärarnas svar på vilken påverkan  planerad fysisk 

aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan. 

 
7.3.1 Vad planerad fysisk aktivitet har för påverkan i förskolan 

En av förskollärarna berättar att det är en självklarhet att fysisk aktivitet påverkar barn 

och berättar vidare att de behöver röra på sig, precis som vuxna, för att må bra. 

Förskolläraren berättar även att lekhallen de har på förskolan används ifall ljudnivån är 

för hög och att arbetsklimatet kan bli lugnare när barnen fått springa av sig där. Dock 

berättar tre av förskollärarna att planerad fysisk aktivitet också kan leda till att ljudnivån 

höjs och att barn blir mer livliga.  

Det är lite olika, vissa barn får det lättare om de får rusa av sig och kommer 

tillbaka så har de ett litet lugn. Vissa barn triggas ännu mer vilket man får jobba 

med att lugna ner när de kommer tillbaka in (Förskollärare A). 

En av förskollärarna anser att gympa och rörelser är bra för barn men att vissa barn kan 

ha svårt att komma ner i tempo och att den fysiska aktiviteten då kan bidra till stoj och 

stim. Istället berättar förskolläraren att barn även behöver lugn och ro i verksamheten och 

verktyg för att komma ner i varv för att ge arbetsklimatet lugn. 

Ibland kan man tänka att ‘ah de behöver nog ut och springa av sig’ där kan jag 

känna ibland tvärt om. Att ibland behöver man faktiskt lugna ner sig. Att 

istället få (börjar viska) en riktigt lugn stund man ha dragit ner ljudnivå och 

tempo och landa och göra någonting riktigt lugnt verkligen (Förskollärare A). 

När barn fått vara ute under en längre tid, fått utmanas fysiskt, varit aktiva och fått frisk 

luft anser en av förskollärarna att de har lättare för att landa i aktiviteter inomhus. En 

förskollärare anser att barns koncentration stärks av den fysiska aktiviteten vilket främjar 

arbetsklimatet då ett lugn infinner sig i förskolan. En annan förskollärare berättar, utifrån 

dennes föreställningar, att det hade varit bra att börja dagen med planerad fysisk aktivitet 

och särskilt utomhus.  

Vi gör ofta precis tvärt om, att vi går ut efter och har man varit ute en ganska 

lång stund och både fått röra sig ordentligt och fått frisk luft kommer de in med 

rosiga kinder. Kommer man in en stund innan man ska äta mat landar de 

väldigt fint i vad dom än gör så man ser, det är ju tydligt (Förskollärare C). 

Det berättas vidare att planerade fysiska aktiviteter kan leda till att barngruppen blir mer 

sammansvetsad genom att de deltar tillsammans. Om det används planerad fysisk 

aktivitet i barngruppen kan barn utveckla sina relationer med varandra samtidigt som de 

får en motorisk träning och deras fokus och koncentrationsförmåga ökar.  
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Jag är en sådan som tror att motorisk träning gynnar stillasittandet och huvudet 

att du tänker bättre om du får röra på din kropp (Förskollärare A). 

En av förskollärarna är övertygad om att fysisk aktivitet i förskolan skulle påverka 

arbetsklimatet positivt och att barn har en naturlig rörelseglädje vilket bidrar till en god 

gemenskap. Att planerad fysisk aktivitet bidrar till möten där många kan delta samtidigt 

som kantas av goda upplevelser och upplevs roligt är något de flesta förskollärare lyfter. 

En annan förskollärare ger medhåll och menar att barn genom att vara aktiva kan 

koncentrera sig mer och samarbeta bättre med varandra och att samspelet i lekarna kan 

förbättras genom att de hjälper varandra.  

De har en naturlig rörelseglädje, så det krävs inte mycket för att få med sig 

barnen. Man har väldigt roligt och det blir en väldigt god gemenskap. Man kan 

vara ganska många tillsammans och jag tänker ganska mycket utomhus när jag 

tänker dessa tankar, där funkar det ju väldigt bra och man mår gott 

(Förskollärare C) 

Två av förskollärarna berättar även att de tror det skulle vara bra att börja varje morgon 

med att röra på sig.  

Morgongympa hade varit jättekul, men går inte med 10 minuter inomhus för 

då blir dom helt uppspelta och det skulle inte vara lyckat inne i vår miljö, 

annars tror jag på den idén (Förskollärare D).  

En av dem berättar att barnen får fysisk aktivitet varje morgon men att den inte är planerad 

då de vistas i lekhallen fram till frukost. Genom det här får barnen springa av sig och vara 

fysiskt aktiva och därför behövs ingen planerad fysisk aktivitet. Den andra förskolläraren 

berättar vidare att det hade varit kul att varje morgon bedriva morgongympa men att det 

inte går i deras lokaler inomhus. 

Våra barn börjar varje dag med ett ruspass från tamburen till lekhallen och sen 

där ute börjar de hoppa och skutta, så jag känner att de skaffar det ändå 

(Förskollärare A).  

En av förskollärarna berättar att de har haft planerad fysisk aktivitet på morgonen, två 

gånger i veckan, med hög intensitet under ett års tid och anser att det har resulterat i många 

positiva effekter för barngruppen. Det berättas vidare att det i början var en kamp för vissa 

där barnen kunde vara gråtfärdiga och inte vilja gå till förskolan när de visste att de skulle 

ha fysisk aktivitet. Förskolläraren poängterar även att de aldrig tvingat någon att vara med 

men att alla ska vara närvarande under den fysiska aktiviteten, precis som i vilken 

planerad samling som helst. Fortsättningsvis berättar hen att deras kontinuerliga fysiska 

aktiviteter de haft under året resulterat i att samtliga barn i barngruppen längtar efter 

gympa, träningspass och motionen de får under deras fysiska aktiviteter. Effekterna som 

märkts av i barngruppen är att de inte längre är rädda att röra på sig och att de kan sätta 

ord på vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet. Förskolläraren berättar även om 

barn som berättat att de tränar hemma och varför det är bra med den sortens aktiviteter 

vilket de samtalar mycket kring vikten av fysisk aktivitet och vad det bidrar till i kroppen. 

Vi har skapat en lust till rörelse, de är inte rädda för att röra på sig och dom 

kan komma och säga att ‘jag tränar hemma och jag vet att det är bra med 

träning och jag blir frisk när man tränar och hjärtat behöver jobba’ för vi pratar 

mycket om det. Och vi pratar om vadmusklerna som hjälper kroppen att skjuta 

upp blodet till hjärtat och dom behöver bli starka och benämner verkligen vad 

vi gör. (Förskollärare B) 
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Vidare berättar förskolläraren att det är svårt att urskilja vad som påverkar vad och om 

det är den planerade fysiska aktiviteten som påverkar arbetsklimatet då de testat olika 

metoder som de ansett gått bra. Där de bland annat bemötte barnen sansat och sänkte 

rösten till viskningsnivå när de pratat och barnen gick in i ett lugn som resulterat i att 

exempelvis ljudnivån sänktes. 

7.3.2  Analys av hur planerad fysisk aktivitet kan påverka arbetsklimatet i 
förskolan 

Fysisk aktivitet ses som en aktivitet där många kan delta samtidigt vilket förskollärarna 

ser som en fördel. En av förskollärarna berättar att barn i utanförskap, som upplevt att de 

inte har några vänner, skapat goda möten med barnen i barngruppen med hjälp av 

kontinuerlig, planerad fysisk aktivitet. Flera av förskollärarna anser att planerad fysisk 

aktivitet bidrar till en mer sammansvetsad och sammanfogad barngrupp. Samspel är ett 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet vilket är en viktig del i vår utveckling. 

Genom samspel med andra sker utbyte av kunskap vilket lär och utvecklar människan 

(Vygotskij, 2012). Planerad fysisk aktivitet kan resultera i ett lugnare klimat, lägre 

ljudnivå och större möjlighet för barn att skapa goda möten, främja samspel och utveckla 

vänskapsrelationer (Ericsson, 2005). Det beskriver förskollärarna händer i användandet 

av planerad fysisk aktivitet vilket de även menar främjar gruppdynamiken. En analys 

utifrån resultatet är att användandet av fysisk aktivitet påverkar både arbetsklimatet, 

barnen och personalen i förskolan positivt. Det främjar barns relationer då deras förmåga 

att lösa konflikter på egen hand ökar när arbetsklimatet blir lugnare vilket är samstämmigt 

med vad som presenteras i Pape m.fl, (2016) studie. Kontinuerlig planerad fysisk aktivitet 

kan ge barn en förståelse för vikten av fysisk aktivitet och utveckla ett intresse av att vara 

aktiv. I resultatet framkommer det att barn som upplevt utanförskap skapar nya relationer 

men får även en nytändning med kontinuerlig planerad fysisk aktivitet. Det här kopplas 

till Palmer m.fl (2017) som menar att fysisk aktivitet kan bidra till välmående och en mer 

aktiv livsstil vilket kan resultera i att barnen vågar ta för sig mer och även delta i 

självständiga aktiviteter. Barn som utför planerad fysisk aktivitet har lättare för att delta i 

självständiga spontana aktiviteter vilket också kräver samspel. En analys utifrån det är att 

när barn deltar i självständiga aktiviteter tillsammans med andra utvecklas 

vänskapsrelationer och barn i exempelvis utanförskap kan känna gemenskap. I fysisk 

aktivitet kan även många delta samtidigt vilket också kan resultera i möten mellan 

individer som vanligtvis inte möts på grund av olika intressen exempelvis. 

Några förskollärare berättar att de använder planerad fysisk aktivitet som redskap för att 

sänka tempot och ljudnivån i förskolan. Förskollärarna berättar att den planerade fysiska 

aktiviteten bidrar till att koncentrationen ökar efter de bedrivit planerad fysisk aktivitet.. 

Fysisk aktivitet som medierande redskap innebär att förskollärarna använder fysisk 

aktivitet för att exempelvis barnen ska klara av vardagen. Efter att ha analyserat 

intervjusvaren utifrån de didaktiska frågorna vad, varför och hur görs tolkningen att 

förskollärarna kan bestämma vilket eller vilka medierande redskap de bör använda för att 

få bästa resultat i aktiviteterna. För att sänka ljudnivån, få ett lugnare klimat i förskolan 

och för att öka barns koncentrationsförmåga använder de nämligen planerad fysisk 

aktivitet på olika sätt. Fysisk aktivitet har positiv effekt på barns koncentration och 

inlärningsförmåga då det ger ett ökat fokus hos barnen (Hedström, 2016). Däremot anser 

flera av förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha motsatt effekt och istället göra 

barn mer livliga. De anser däremot att ett bemötande med lägre ljudnivå och lugnare 

tempo främjar arbetsklimatet mer. Forskning som visar att fysisk aktivitet påverkar 

arbetsklimatet negativt har inte påträffats, däremot menar Ericsson (2002) att fysisk 

aktivitet inte nödvändigtvis behöver förbättra barns koncentration vilket kan vara en 
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effekt förskollärarna i studien observerat. Likt Ericsson (2002) visar resultatet att det 

nödvändigtvis inte behöver vara planerad fysisk aktivitet som påverkar arbetsklimatet i 

förskolan. 

I resultatet beskrivs även att genom arbetet med fysisk aktivitet har barn gått från att visa 

motstånd till att delta aktivt i de planerade fysiska aktiviteterna. Det har skett genom att 

förskollärarna visat både med kroppsspråk och verbalt språk att fysisk aktivitet är härligt 

att utföra. Mediering används för att kunna förmedla kunskap för att klara av vardagen, 

att lära eller att förstå omvärlden (Vygotskij, 2012). Ett språkligt redskap inom mediering 

för att förmedla kunskap är bland annat gester vilket förskollärarna menar att de använder 

sig av. De språkliga redskapen förskollärarna använder samt pedagogernas inställning blir 

därför avgörande för att samtliga barn deltar i aktiviteterna. Att förskollärarna deltar 

aktivt i de planerade fysiska aktiviteterna kan vara avgörande för barns delaktighet eller 

inte. Resultatet stämmer överens med Pape mfl (2016)  där de beskriver att när fysiska 

aktiviteter är ledda av en vuxen ökar förtroendet mellan barn och vuxna vilket i sin tur 

främjar deras relation och samspel. Att de dessutom visar en positiv inställning till 

aktiviteten kan även det göra att barnen vill delta vilket koppas till förskollärare svar där 

barnen gått från att visa motstånd till att vara aktiva i den planerade verksamheten.  

 

  Sammanfattning av resultat och analys 

Samtliga förskollärare anser att fysisk aktivitet är svårt att definiera och likt Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby (2012) förklaras begreppet olika med allt från lugna finmotoriska 

aktiviteter till högintensiva aktiviteter. Syftet med användandet av planerad fysisk 

aktivitet skiljer sig mellan förskollärarna men de anser att det används för att främja 

kropp- och rörelseutvecklingen. Endast en av förskollärarna lyfter vikten av ett 

långsiktigt tänk och använder planerad fysisk aktivitet för att främja barns framtida 

aktiva livsstil.  

Enligt samtliga förskollärare används fysisk aktivitet i förskolan kontinuerligt. Vissa 

anser att användandet av fysisk aktivitet både bör vara planerad och spontan. Andra anser 

att aktiviteten sker i tillräcklig utsträckning i barns egna lekar utomhus. Endast en av 

förskollärarna använder planerad fysisk aktivitet med hög intensitet varje vecka där både 

barn och vuxna medverkar. Två av förskollärarna menar att de utför gympa med barnen 

varav en av dessa berättar att gympan uteblivit det här året. Den fjärde förskolläraren 

menar dock att fysisk aktivitet utförs i deras sångsamlingar inomhus men att barns 

högintensiva aktivitet sker utomhus i barns spontana lek. Arbetet med fysisk aktivitet för 

att främja barns utveckling och lärande anser alla att de gör men det lärande som sker 

skiljer mellan förskollärarna. Majoriteten prioriterar utvecklingen av bland annat 

grovmotorik och rörelseförmåga medan en förskollärare prioriterar en djupare förståelse 

för en livslång glädje av att vara fysiskt aktiv. 

Förskollärarnas upplevelser med planerad fysisk aktivitet i förskolan skiljer sig och de 

förskollärare som inte använder högintensiv aktivitet anser att arbetsklimatet försämras 

och ljudnivån ökar. Däremot håller en av dessa förskollärare med den fjärde 

förskolläraren som anser att fysisk aktivitet med hög intensitet främjar barns 

koncentrationsförmåga. Det ska i sin tur skapa ett lugnare arbetsklimat vilket även Pape 

m.fl (2016) och Ericsson (2005) poängterar. 
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8 Diskussion 
I det här kapitlet presenteras våra reflektioner och tankar som uppkommit i 

genomförandet av studien. Nedan presenteras vår resultatdiskussion följt av slutsatser och 

förslag på vidare forskning kring ämnet planerad fysisk aktivitet. 

 

 

 Resultatdiskussion 

I tidigare forskning lyfts vikten av planerad fysisk aktivitet och den positiva påverkan det 

har. Syftet med studien är därför att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk 

aktivitet samt hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan. Då Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby (2012) menar att fysisk aktivitet är all rörelse där pulsen är högre än vilopuls 

valde vi att låta förskollärarna definiera fysisk aktivitet. Definitionen av fysisk aktivitet 

skiljer mellan förskollärarna där en anser att det innebär en högre puls och intensitet i 

aktiviteten medan de andra anser det vara all rörelse som ökar pulsen. Den förskollärare 

som anser att fysisk aktivitet är rörelse med högre intensitet är den som senast tog examen. 

Förskollärarna som tog examen tidigast är de som anser att fysisk aktivitet är allt från 

finmotoriska rörelser till högintensiva gympapass. Vi ser en koppling i förskollärarnas 

svar gällande deras användande av planerad fysisk aktivitet samt hur de definierar fysisk 

aktivitet. De som anser att fysisk aktivitet kan vara en lugn promenad anser även att det 

inte krävs någon planering av fysiska aktiviteter. De som däremot anser att fysisk aktivitet 

bör planeras likt akademiska ämnen är även de som definierar fysisk aktivitet som 

högintensiva aktiviteter. Samtliga förskollärare anser dock att fysisk aktivitet är av stor 

vikt i barns vardag och något som bör prioriteras i förskolan. Att fysisk aktivitet bör 

planeras anser en av förskollärarna och berättar att det är viktigt med högintensiva 

aktiviteter anpassade för barn.  Vår uppfattning utifrån ett didaktiskt perspektiv är att de 

förskollärare, i vår studie, som tog examen tidigast inte har samma syn på fysisk aktivitet 

som de förskollärare som senast tog examen. Eventuellt kan det bero på att människan 

ägnade sig åt fysisk aktivitet i högre grad förr än vad den gör idag. Barn var aktiva på ett 

annat sätt i den fria leken, intensiteten var högre och de levde en vardag med mindre 

stillasittande.  

 

Även om vissa förskollärare anser att de inte behöver planera fysisk aktivitet berättar 

samtliga att de gör det. Fysisk aktivitet utförs mestadels utomhus då inomhusmiljön inte 

ses som tillräcklig för gympapass och rörelse. En förskollärare anser att de arbetar mot 

sin inomhusmiljö och skulle utfört mer fysisk aktivitet om de haft tillgång till en gympasal 

eller liknande. Vi tänker att det är vanligt att förskollärare anser att fysisk aktivitet inte 

kan genomföras om större inomhusmiljöer inte finns tillgängliga. Det här eftersom många 

förskolor har små lokaler med många barn vilket kan leda till att det uteblir. Dock tänker 

vi att det trots små lokaler är bra att hitta någon form av lösning för att bedriva planerad 

fysisk aktivitet. Endast en av förskollärarna utformar inomhusmiljön för fysisk aktivitet 

medan Gubbels m.fl. (2012) anser att inomhusmiljön, med material likt rutschkanor och 

balansplattor, är av stor vikt då barns fysiska aktivitet kan öka. Det framkommer även att 

vissa förskollärare inte planerar fysisk aktivitet utan anser att fysisk aktivitet i barns 

spontana lek utomhus är tillräcklig. Vår uppfattning är att barn tillåts springa och vara 

fysiskt aktiva i utomhusmiljön, något som inte alltid tillåts inomhus. Vi tänker även att 

det inte enbart beror på lokalernas storlek utan att tidigare erfarenheter kan påverka. Vi 

tror de flesta har erfarenheter av att fysisk aktivitet inte tillåts inomhus även om möbler 

går att flytta för att aktivera barn.  

 



  
 

27 

I studien beskrivs planerad fysisk aktivitet som ett medierande redskap förskollärarna 

använder som kopplas till det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2012; Säljö, 2014). 

Genom att använda sig av mediering tänker vi att de didaktiska frågorna blir centrala. Det 

här eftersom de handlar om varför förskollärarna gör vissa val i undervisningen och vad 

de använder sig av. Användandet av gympa nämns som prioriterat av tre förskollärare 

varav en berättar att de istället åker el-cykel till skogen en gång i veckan där barnen får 

röra sig fritt. Vi tolkar det som att förskolläraren anser att planerad fysisk aktivitet en 

gång i veckan är tillräckligt för barn eftersom gympan bytts ut mot spontana aktiviteter i 

skogen. Av erfarenheter vet vi att vissa barn kan ha svårt att aktivera sig i spontana lekar 

och den fysiska aktiviteten kan då vara i för låg grad. Likt Palmér m.fl. (2017) och Pape 

m.fl. (2016) anser vi att den fysiska aktiviteten barn har i sin spontana lek utomhus inte 

är tillräcklig utan behöver kompletteras med högintensiva aktiviteter. En risk med att se 

utevistelsen som tillräcklig menar vi kan resultera i utebliven planerad fysisk aktivitet. 

Lien (2014) anser att förskolan utgör en grund för hur fysisk aktivitet blir en del av barns 

uppväxt eller inte vilket gör planerade fysiska aktiviteter utifrån de didaktiska frågorna 

desto viktigare.  

Den fjärde förskolläraren använder däremot planerad fysisk aktivitet med hög intensitet 

kontinuerligt i förskolan. Vår tolkning av förskollärarens inställning till användandet av 

fysisk aktivitet är att det finns intresse och vilja till utförande. Resultatet visar även att 

förskolläraren är mån om att hålla sig själv och arbetslaget uppdaterad på vetenskaplig 

forskning. Vi tror att förskollärarens användande av planerad fysisk aktivitet beror på 

kunskap och vetskap kring de positiva effekter forskning visar att begreppet har. 

Resultatet poängterar även vikten av att de vuxna är med i utförandet av den planerade 

fysiska aktiviteten vilket även poängteras av Pape m.fl (2016). Vår tolkning av resultatet 

är att förskolläraren som aktivt är med i utförandet av fysisk aktivitet även är den som har 

kunskap och vetskap om de effekter fysisk aktivitet kan ha. Enligt Vygotskijs (2012) 

sociokulturella perspektiv utvecklas barn i samspel med andra människor. Vår tolkning 

är att när förskollärare är med i barns aktiviteter finns fler ingångar till samtal och samspel 

mellan människor. Med likartade erfarenheter kan fler samtal diskuteras vilket i sin tur 

kan skapa nya möten och resultera i god gemenskap, sammanhållning i barngruppen samt 

leda till att barns utvecklas.  

Tre av förskollärarna upplever att planerad fysisk aktivitet kan bidra till ett arbetsklimat 

med högre ljudnivå och att barn blir mer livliga när det utförts. Dessa förskollärare är 

även de som inte bedriver planerad fysisk aktivitet i förskolan och som anser att barn rör 

på sig tillräckligt i deras spontana lek utomhus. Forskning på att barn blir mer livliga eller 

att ljudnivån ökar med fysisk aktivitet har inte påträffats däremot anser Ericsson (2002) 

att fysisk aktivitet inte nödvändigtvis ökar barns koncentration. Varför forskning kring 

negativa effekter inte påträffats tror vi beror på att fokus i tidigare forskning istället lagts 

på positiva effekter av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet med låg intensitet tror vi inte tröttar 

ut barn tillräckligt och resulterar i högre ljudnivå och livlighet. I användandet av 

högintensiv fysisk aktivitet tänker vi att barn får möjlighet att arbeta hårt med kroppen 

och trötta ut sig vilket kan leda till ett lugnare klimat med lägre ljudnivå. 

I resultatet beskrivs det även att planerad fysisk aktivitet kan bidra till lägre ljudnivå vilket 

kan leda ett lugnare arbetsklimat. Ett lugnt arbetsklimat kan resultera i bättre samspel och 

relation mellan barn samt mellan barn och vuxna menar förskollärarna. Hedström (2016) 

och Pape m.fl (2016) anser att fysisk aktivitet, ledd av en vuxen, skapar starkare och bättre 

relationer i förskolan. Vi upplever att planerad fysisk aktivitet främjar barns samspel och 

känsla till samhörighet vilket vi inte trodde planerad fysisk aktivitet skulle påverka. Barns 

samspel, känsla av tillhörighet och acceptans är viktig i förskolan och vi upplever att 
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förskollärare oftast använder smågrupper för att främja barns vänskapsrelationer. Där 

barn, i goda möten, får leka och interagera med varandra för att skapa samhörighet och 

nya vänskapsrelationer. Vi tänker dock att planerad fysisk aktivitet bör användas mer i 

förskolan för att stärka gemenskap och vänskapsrelationer. I resultatet framkommer det 

hur barn i utanförskap och med känsla av att inte ha vänner skapat nya vänskapsrelationer 

under utförande av fysiska aktiviteter vilket även lett till en mer aktiv livsstil. Det här 

exemplet stärks av tidigare forskning som menar att fysisk aktivitet skapar bättre 

relationer mellan parterna i aktiviteten (Hedström, 2016). 

Barns koncentration och inlärningsförmåga är även det något som påverkas positivt av 

fysisk aktivitet (Kirk & Kirk, 2016). Förskollärarna anser, likt Hedström(2016), att 

planerad fysisk aktivitet påverkar barns koncentration och inlärningsförmåga på ett 

positivt sätt. Samtliga förskollärare menar att de använder planerad fysisk aktivitet för att 

främja barns utveckling och lärande på olika sätt så som motorik, koordination och 

kroppskontroll. Däremot framkommer det senare i intervjuerna att majoriteten av 

förskollärarna varken prioriterar eller planerar fysisk aktivitet speciellt mycket vilket talar 

emot deras tidigare svar. I intervjuerna kunde vi urskilja en eftertänksamhet hos vissa av 

förskollärarna och vi tänker att de, vissa gånger, ger oss de svar de tror vi vill höra. En 

förklaring skulle kunna vara att de förstår vikten av fysisk aktivitet och vill förklara på ett 

bra sätt vilket är förståeligt och något som vi alla gör. Det är dock av stor vikt att vara 

kritisk till sitt agerande och reflektera över sitt arbete och sina tankar för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för barn i förskolan.  

 

 

 Slutsats av studiens resultat 

Slutsatser vi kan dra av vår studie är att fysisk aktivitet är svårt att definiera men anses 

vara viktig i förskolan enligt förskollärarna. Det är något som bör prioriteras och utföras 

men som kan vara svårt att finna tid till beroende på hur man prioriterar. Att fysisk 

aktivitet används för att uppnå andra akademiska ämnen kan konstateras men vi har även 

noterat att det används för att utveckla motoriska färdigheter och stärka livskvaliteten. 

Det finns även många olika sätt att arbeta med planerad fysisk aktivitet och varje förskolas 

sätt är unikt. Utemiljön i förskolan används till största delen för att bedriva fysisk aktivitet 

eftersom barn kan röra sig på ett annat sätt där än vad de tillåts göra inomhus. Det är 

däremot av stor vikt av att vara medveten om att både inomhus och utemiljön kan 

användas för att främja barns fysiska aktivitet. Dock kan inomhusmiljön vara svår att 

utforma för fysisk aktivitet då lokalerna oftast är små och begränsade ytor. Därför är det, 

enligt oss, viktigt att bedriva planerad fysisk aktivitet utomhus och inte endast anta att 

barn får tillräckligt med aktivitet i deras spontana utelek.  

Hur planerad fysisk aktivitet faktiskt påverkar arbetsklimat och barns utveckling 

upptäckte vi det finns delade meningar om. Hög intensitet och kontinuerlig fysisk 

aktivitet tycks påverka barn positivt och bidra med ett lugn medan ojämn och lågintensiv 

aktivitet kan ge motsatt påverkan. Vad vi däremot kan konstatera är svårigheten med att 

veta vad som faktiskt påverkar barns utveckling och arbetsklimat. 

 

 Förslag på vidare forskning 

Vår studie fokuserar på fyra förskollärares syn och arbete med planerad fysisk aktivitet 

vilket vi anser det saknas forskning om i svenska förskolor. Vidare forskning på ämnet 
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hade därför kunnat vara observation av fler svenska förskolor för att synliggöra hur 

arbetet med planerad fysisk aktivitet ser ut.  

I studien anser förskollärarna att fysisk aktivitet kan ha både positiv och negativ påverkan 

i arbetsklimatet. De anser även att det är svårt att veta vad som faktiskt påverkar vilket 

hade varit intressant att undersöka. Då det visats sig på förskolor i andra länder att fysisk 

aktivitet har en positiv påverkan på arbetsklimatet hade det varit intressant att undersöka 

svenska förskolor. Genom att utföra experiment i förskolan där arbetsklimatet studeras 

utan planerad fysisk aktivitet för att sedan använda planerad kontinuerlig fysisk aktivitet 

skulle det vara möjligt att synliggöra. Genom denna forskningsmetod skulle det även vara 

möjligt att belysa om planerad fysisk aktivitet påverkar arbetsklimatet negativt vilket vi 

saknat forskning på. 

Vi tror även att förskollärarnas lågt ställda krav på användandet av planerad fysisk 

aktivitet inte handlar om att de anser barn får tillräckligt med intensitet i den fria leken 

utan grundas i förskollärarens egen ork och engagemang. Grunden till vårt antagande 

ligger i att förskollärarnas svar i intervjuerna inte stämde helt överens med deras 

agerande. Det är även en aspekt vi anser hade varit intressant att forska vidare kring. Kan 

förskollärarnas egna intresse i fysisk aktivitet påverka deras engagemang i planerande 

och utförande av fysisk aktivitet i förskolan? 



  
 

I 
 

9 Referenser 

Berg, Ulrika & Ekblom, Örjan (2016). Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar. FYSS-kapitel. Fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Tillgänglig på internet: 

http://www.fyss.se/wp-

content/uploads/2017/09/Rekommendationer_om_fysisk_aktivitet_for_barn_och_ungdomar_FI

NAL_2016-12.pdf. [2019-11-14]. 

Bruhn, Karl (1954). Didaktik. Lund: Gleerup 

Copeland, Kristen A., Kendeigh, Cassandra A., Saelens, Brian E., Kalkwarf, Heidi J. och 

Sherman, Susan N. (2011). Physical activity in child-care centers: do teachers hold the key to the 

playground? Health Education Research Vol.27 no1.81-100. Tillgänglig på internet: https://doi-

org.proxy.lnu.se/10.1093/her/cyr038. [2019-11-15]. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ericsson, Ingegerd (2002). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en 

interventionsstudie i åk 1-3. Svensk idrottsforskning, Nr 3. Tillgänglig på internet: 

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Motorik-

koncentrationsformaga-skolprestationer.pdf. [2019-11-15].  

Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig - lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: SISU 

idrottsböcker.  

Fedewa, Alicia L. & Ahn, Soyeon (2013). The Effects of Physical Activity and Physical Fitness 

on Children's Achievement and Cognitive Outcomes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 

82:3, 521-535, DOI: 10.1080/02701367.2011.10599785. Tillgänglig på internet: https://www-

tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1080/02701367.2011.10599785?needAccess=true 

[2019-11-13].  

Grindberg, Tora & Jagtøien, Greta Langlo (2000). Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i förskola 

och skola. Lund: Studentlitteratur.  

Gubbels, Jessica S, Van Kann, Dave H.H & Jansen, Maria W.J (2012). Play Equipment, Physical 

Activity Opportunities, and Children's Activity Levels at Childcare. J. Environ Public Health. 

2012: 326520. Doi: 10.1155/2012/326520. Tillgänglig på internet: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395256/ [2019-11-28].  

Hedström, Pernilla (2016). Hälsocoach i skolan: en utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande 

intervention. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016 Tillgänglig på Internet: 

http://hdl.handle.net/2077/43372 [2019-11-13]. 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: Natur och 

kultur. 

Kihlström, Sonja (2007). Intervju som redskap. I: Björkdahl Ordell, Susanne, Dimenäs, Jörgen & 

Davidsson, Birgitta (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber.  

Kirk, Stacie M & Kirk, Erik P. (2016). Sixty Minutes of Physical Activity per Day Included 

Within Preschool Academic Lessons Improves Early Literacy. Journal of School Health, Vol. 86, 

No. 3. Tillgänglig på internet: https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1111/josh.12363 [2019-11-13]. 

http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Rekommendationer_om_fysisk_aktivitet_for_barn_och_ungdomar_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Rekommendationer_om_fysisk_aktivitet_for_barn_och_ungdomar_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Rekommendationer_om_fysisk_aktivitet_for_barn_och_ungdomar_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Rekommendationer_om_fysisk_aktivitet_for_barn_och_ungdomar_FINAL_2016-12.pdf
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1093/her/cyr038
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1093/her/cyr038
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Motorik-koncentrationsformaga-skolprestationer.pdf
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Motorik-koncentrationsformaga-skolprestationer.pdf
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Motorik-koncentrationsformaga-skolprestationer.pdf
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1080/02701367.2011.10599785?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1080/02701367.2011.10599785?needAccess=true
https://dx.doi.org/10.1155%2F2012%2F326520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395256/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395256/
http://hdl.handle.net/2077/43372
http://hdl.handle.net/2077/43372
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1111/josh.12363


  
 

II 

Liberg, Caroline (2014). Att vara lärare – den didaktiska reliefen. I: Lundgren, Ulf P., Säljö, 

Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 3, 

[rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur s.335-355. 

 

Lien, Anne-Marthe (2014). Fysisk aktivitet i barnehagens innemiljø. kandidatexamen. Dronning 

Mauds Minne Høgskole, Trondheim. Tillgänglig på internet: https://open.dmmh.no/dmmh-

xmlui/bitstream/handle/11250/2494177/lien-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2019-11-

27].  

 

Lundgren Ulf, P (2014). Läroplansteori och didaktik – framväxten av två centrala områden. I: 

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: 

[grundbok för lärare]. 3, [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur s.139-221.  

Osnes, Heid, Skaug, Hilde Nancy & Eid Kaarby, Karen Marie (2012). Kropp, rörelse och hälsa 

i förskolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Palmer, K., Matsuyama., A & Robinson, L.  (2017). Impact of Structured Movement Time on 

Preschoolers’ Physical Activity Engagement. Early Childhood Education 45:201–206 Tillgänglig 

på internet: https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/eric/docview/1867923689/fulltextPDF/723E39CEFE664447PQ/1?accountid=

14827 [2019-11-11]. 

Pape, N., Sterdt, E., Azouagh, K., Silke K., Walter, U., Urban, M. & Werning, R. (2016) 

Potentials of physical activity promotion in preschools – an overview of results of an ethnographic 

observation. European Early Childhood Education Research Journal, 24:4, 581-591, DOI: 

10.1080/1350293X.2016.1189724. Tillgänglig på internet: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2016.1189724?casa_token=FuauE5L

X9xwAAAAA:MViih27fglb8TpQhElOCgwXXtr5rdODOtC1a5B3zJ6NKtFWZdusIifzstXPbih

OMkJ3NzP3vZ4mc [2019-11-11]. 

Riksidrottsförbundet (2009). Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom - 

Fakta och Argument. Tillgänglig på internet: 

https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/globalassets/riksidrottsforbundet/gamla-

rf.se/dokument/barn-och-ungdom/fysisk-aktivitet-fakta-och-argument.pdf. [2019-11-13].  

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. (2018). [Stockholm]: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001. 

Sollerhed, Ann-Cristin. (2018). Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktivitet 

och hälsosamma livsstil. Högskolan, Kristianstad. Tillgänglig på internet: 

https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72dff/1570188055029/F%C3%B6r

skolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,

%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf. [2019-10-28]. 

Säljö, Roger (2014) Den lärande människan – teoretiska traditioner. I: Lundgren, Ulf P., Säljö, 

Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 3, [rev. 

och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur s.251-309. 
 
Timmons, B W., LeBlanc, A G., Carson, V., Connor Gorber, S., Dillman, C., Janssen, I., Kho, M 

E.,  Spence, J C., Stearns, J A. & Tremblay, M S. (2012). Systematic review of physical activity 

and health in the early years (aged 0-4 years). Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. 37: 

773-792 (2012). doi:10.1139/H2012-070. Tillgänglig på internet: 

https://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/h2012-070 [2019-12-20].  

Vetenskapsrådet. (2011). Forskningsetiska principer. Tillgängligt på internet: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  [2019-10-30]. 

https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/bitstream/handle/11250/2494177/lien-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/bitstream/handle/11250/2494177/lien-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/1867923689/fulltextPDF/723E39CEFE664447PQ/1?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/1867923689/fulltextPDF/723E39CEFE664447PQ/1?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/1867923689/fulltextPDF/723E39CEFE664447PQ/1?accountid=14827
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2016.1189724?casa_token=FuauE5LX9xwAAAAA:MViih27fglb8TpQhElOCgwXXtr5rdODOtC1a5B3zJ6NKtFWZdusIifzstXPbihOMkJ3NzP3vZ4mc
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2016.1189724?casa_token=FuauE5LX9xwAAAAA:MViih27fglb8TpQhElOCgwXXtr5rdODOtC1a5B3zJ6NKtFWZdusIifzstXPbihOMkJ3NzP3vZ4mc
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2016.1189724?casa_token=FuauE5LX9xwAAAAA:MViih27fglb8TpQhElOCgwXXtr5rdODOtC1a5B3zJ6NKtFWZdusIifzstXPbihOMkJ3NzP3vZ4mc
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2016.1189724?casa_token=FuauE5LX9xwAAAAA:MViih27fglb8TpQhElOCgwXXtr5rdODOtC1a5B3zJ6NKtFWZdusIifzstXPbihOMkJ3NzP3vZ4mc
https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/globalassets/riksidrottsforbundet/gamla-rf.se/dokument/barn-och-ungdom/fysisk-aktivitet-fakta-och-argument.pdf
https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/globalassets/riksidrottsforbundet/gamla-rf.se/dokument/barn-och-ungdom/fysisk-aktivitet-fakta-och-argument.pdf
https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/globalassets/riksidrottsforbundet/gamla-rf.se/dokument/barn-och-ungdom/fysisk-aktivitet-fakta-och-argument.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001
https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72dff/1570188055029/F%C3%B6rskolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72dff/1570188055029/F%C3%B6rskolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72dff/1570188055029/F%C3%B6rskolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72dff/1570188055029/F%C3%B6rskolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf
https://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/h2012-070
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  
 

III 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. ISBN: 

9789173071895. Tillgänglig på internet: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf. [2019-10-30]. 
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IV 

Bilagor 

Bilaga A - Missiv 

 Missiv 

Hej! 

Vi heter Anna Westerholm och Mathilda Isaksson och går förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu går vi vår sista termin av utbildningen och skriver 

självständiga arbete kring planerad fysisk aktivitet i förskolan. Det görs genom att 

synliggöra olika förskollärares upplevelser, erfarenheter och arbete. 

Vi använder oss av intervjuer i studien och skulle bli väldigt tacksamma om du vill ställa 

upp på en intervju om ämnet. Intervjun kommer hållas på er förskola och tar cirka 40 

minuter men kan avbrytas när som helst, oavsett skäl. 

I studien utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna som innebär att det är frivilligt att 

delta i studien och att samtycke krävs för att intervjun ska genomföras. Då vi gärna spelar 

in intervjun för att underlätta bearbetning av materialet efteråt krävs även ert 

godkännande för det. Vi kan lova er konfidentialitet i studien eftersom vi använder fiktiva 

namn i studien och er förskola kommer inte nämnas. Allt material kommer, efter att 

arbetet är inlämnat och bedömt godkänt, raderas så att det inte finns något kvar av det 

insamlade materialet. 

Vi skulle gärna boka in en tid för intervju i början av nästa vecka (v.48). vilken dag skulle 

passa bäst för er att vi kom ut? 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Tack på förhand, vi ses! 

Anna Westerholm: an222kj@student.lnu.se tel: 0722330011 

Mathilda Isaksson: mi222eb@student.lnu.se tel: 0703760187  

Handledare: Martin Eksath. Kontakt: Martin.eksath@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

V 

Bilaga B – Intervjuguide  

Intervjuguide 

Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet samt 

hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan. 

1.  Hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet? 

2.  Hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet i förskolan? 

3.  Vilken påverkan anser förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet 

i förskolan? 

Uppvärmningsfrågor: 

Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

När tog du din examen? 

Beskriv verksamheten, barnantal, personalstyrka med mera? 

Intervjufrågor: 

Hur definierar du fysisk aktivitet i förskolan? 

Vad har fysisk aktivitet för syfte i er verksamhet? 

På vilket sätt använder du planerad fysisk aktivitet i verksamheten? 

↳ Är ni utomhus / inomhus ……. varför / varför inte?  

Hur ofta utövar ni planerade fysiska aktiviteter  

Är barnen delaktiga i utformandet av planerad fysisk aktivitet? 

↳ om ja, hur? / om nej, varför inte? 

Vilka möjligheter ser du med planerad fysisk aktivitet?  

Vilka hinder ser du med planerad fysisk aktivitet?  

Hur ser du att arbetsklimatet påverkas av fysisk aktivitet? 

Hur använder du fysisk aktivitet för att stimulera barns utveckling och lärande? 

Vilken inverkan anser du att fysisk aktivitet har på undervisningen? 

↳ koncentrationen?      ↳ ljudnivån?     ↳ samspelet?    ↳ relationerna?  

På vilket sätt tror du arbetsklimatet i verksamheten skulle påverkas om ni började varje 

morgon med fysisk aktivitet?  

Har du något ytterligare du vill tillägga? 


