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Abstrakt 

Syftet med vår studie var att ta reda på vilken syn förskollärarna har på fysisk aktivitet 

och hur de använder sig av den i förskolan. Data har samlats in med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer. Resultatet visar att förskollärarna anser att den fysiska akti-

viteten är en viktig del i förskolans verksamhet. En intressant aspekt var att en förs-

kollärare lyfte fram även finmotorik som fysisk aktivitet. Hur mycket de använder 

den fysiska aktiviteten varierar och det skiljer också en del på svaren om vad förskol-

lärarna anser är fysisk aktivitet.  

Nyckelord 

Förskola, Förskollärare, hälsa, fysisk aktivitet, motorik 

Tack 

Tack till alla som deltagit i vår studie och gjort detta möjligt. Tack även till vår hand-

ledare som hjälpt oss genom studien. 
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1 Inledning 

Syftet med studien är att belysa förskollärares syn på fysiska aktiviteter och rörelse i 

förskolan. År 2018 var det totalt 517 670 barn inskrivna i den svenska förskolan och 

detta motsvarar närmare 85 % av alla barn i Sverige (skolverket, 2018). I läroplanen 

för förskolan står det att “Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörel-

seförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika 

naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och där-

igenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva” (Skolverket, 2018 s.9). Barn 

ska få möjlighet till fysisk aktivitet i förskolan, de ska få lära känna sin kropp och att 

behärska den genom rörelser. Barn har ett behov av allsidiga rörelser och det är för-

skolans plikt att ge barnen möjligheter till detta (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012; 

Grindberg och Jagtøien, 2000). Vi blev väldigt nyfikna på att få veta hur de som job-

bar på förskolan tänker kring den fysiska aktiviteten och hur mycket de faktiskt jobbar 

med den. Därför bestämde vi oss för att göra en studie om fysisk aktivitet i förskolan 

och försöka ta reda på vilken syn förskollärare har på fysisk aktivitet i förskolan och 

hur de använder sig av den i verksamheten.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer tidigare forskning och definitioner av begrepp inom undersök-

ningsområdet presenteras. Genom att använda rubriker med fokus på innehåll kom-

mer avhandlingar och artiklar att presenteras. I slutet av detta kapitel kommer val av 

teoretiskt ramverk redovisas. 

2.1 Begreppsdefinition  

2.1.1 Förskola 

Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och stimulera barns lärande och utveckl-

ing. Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet. Barn ska från ett års ålder 

erbjudas plats på förskolan i den omfattning som vårdnadshavare arbetar eller stude-

rar (SFS 2010:800). 

2.1.2 Förskollärare 

Enligt skollagen (SFS:2010:800) är en förskollärare en person som har en förskollä-

rarlegitimation och därmed får undervisa i förskolan. I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018) står det att förskolläraren är den person som ansvarar för det peda-

gogiska innehållet i undervisningen. Därmed har förskollärare ett särskilt ansvar i ut-

bildningen som arbetslaget genomför gemensamt. 

2.1.3 Fysisk aktivitet 

Mattsson, Jansson och Hagströmer (2016) skriver att fysisk aktivitet är ett komplext 

beteende och kan definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen ut-

över viloförbrukningen. I förskolan används ofta uttrycket “lek och fysisk aktivitet” 

och detta är för att fysisk aktivitet också handlar om lek på förskolan (Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby 2012).   

2.1.4 Motorik  

Motorik är allt som har med rörelse att göra, ett samspel mellan nerv och muskel 

(Osnes, Skaug och Eid Kaarby 2012). Motoriken kan sedan delas upp i grovmotorik 

och finmotorik. Grovmotoriken handlar om rörelser som utförs av stora muskelgrup-

per och där det inte krävs en så hög grad av precision. Finmotorik är det som utförs 

av de mindre muskelgrupperna och där det krävs mer precision (Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby 2012). 

2.2 Tidigare forskning 
Syftet med studien handlar om den fysiska aktiviteten i förskolan och förskollärarnas 

uppfattning kring den. Den tidigare forskning som presenteras här är bakgrunden till 

studien. 

2.2.1 Varför fysisk aktivitet 

Vad är det som gör att fysisk aktivitet är bra? 

Betydelsen för den fysiska aktiviteten för människan har uppmärksammats av forsk-

ningen sedan mitten av 90-talet (Pagels och Raustorp, 2013). Den fysiska aktiviteten 
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har många hälsofrämjande fördelar, både förebyggande och minskande av övervikt är 

exempel på detta. Den främjar inte bara fysisk utveckling utan det har också kopplats 

till kognitiva och psykosociala fördelar (Van Zandvoort, Tucker, Irwin och Burke, 

2010). Vidare skriver dessa forskare att det är bra för förskolebarn att ha minst 60 

minuters planerad fysisk aktivitet och 60 minuters oplanerad fysisk aktivitet varje 

dag. Andra forskare menar däremot att riktlinjerna för hur många timmar per dag som 

barn i förskoleåldern ska vara fysiskt aktiva är två till tre timmar (Howie, Brewer, 

Brown, Pfeiffer, Saunders och Pate, 2014; O’Dwyer, Fairclough, Ridgers, Knowles, 

Foweather och Stratton, 2013).  

Forskning visar att fysisk aktivitet för barn och ungdomar kan förebygga högt blod-

tryck, övervikt och depression (Janssen och LeBlanc, 2010). Den fysiska aktiviteten 

är viktig i förskolan för att förbättra barns motorik och psykosociala utveckling, men 

även för att minska stillasittandet på förskolan. Det anses kunna ge en positiv effekt 

på barn hälsa (Van Cauwenberhe, De Craemer, DeDecker, De Bourdeaudhuij och 

Cardon, 2013). Lek och rörelse är motorn i barns utveckling. Att springa, hoppa och 

klättra är ett led i den verbala, emotionella och sociala utvecklingen (Pagels och 

Raustorp, 2013).  

Fysisk aktivitet kan vara viktigt för det hälsorelaterade arbetet då det är lätt att obser-

vera och få syn på barn i en barngrupp som kan behöva lite extra hjälp och stöd i sin 

motoriska utveckling (Hustyi, Normand, Larson, och Morley, 2012). Andra forskare 

skriver att förskolebarnen är den största gruppen ur befolkningen som är mest aktiva, 

trots detta så finns det en stor del av de små barnen som är otillräckligt aktiva och 

tillbringar en väsentlig tid med att vara stillasittande (O’Dwyer et al. 2013).  Integre-

rar man hälsobeteenden i förskolan så kan detta leda till att öka förskolans fysiska 

aktivitet (Alhassan, St Laurent, Burkart, Greever och Ahmadi, 2019). 

2.2.2 Förskollärares roll 

Förskolläraren har ett stort ansvar på förskolan, men vilket är deras ansvar när det 

kommer till den fysiska aktiviteten? Spelar det någon roll vilket förhållande förskol-

läraren har till fysisk aktivitet och påverkar deras förhållningssätt om barnen vill röra 

på sig eller inte? 

Det är många barn som går på förskolan så förskolan har en viktig roll för att barn ska 

kunna få möjlighet till att vara fysisk aktiva (Howie et al. 2014). Även andra forskare 

skriver om vikten av att värna om att göra barn fysiskt aktiva. De menar att om vuxna 

inte hjälper små barn att vara fysiskt aktiva, finns det risk för att det kan få långsiktiga 

konsekvenser för barnet genom att de hamnar efter i sin motoriska utveckling. Det är 

nämligen genom hjälp och stöttning från de vuxna som barn utvecklar sina motoriska 

färdigheter (Vidoni och Ignico, 2010).   

En annan studie visar att det inte bara är miljön som har en avgörande roll för om barn 

får möjlighet att vara fysiskt aktiva. Forskarna har i sin studie använt sig av fokus-

grupper och enskilda intervjuer för att få reda på vad förskollärare såg som fördelar 

respektive nackdelar med fysisk aktivitet för barn i förskolan. Resultatet som Cope-

land, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2012) kom fram till är att förskoll-

lärares inställningar, kreativitet och kunskap om fysisk aktivitet är en avgörande del 

för barns förutsättningar till fysisk aktivitet i förskolan. Barn kan alltså hämmas av 
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förskollärares synsätt kring den fysisk aktiviteten Många förskollärare känner sig inte 

alltid bekväma med att använda sig av fysisk aktivitet i förskolan (O’Dwyer et 

al.,2013), en av orsakerna kan vara att förskollärarna anser att de inte riktigt har kun-

skap i området. De känner även att det under vissa perioder kan vara svårt att få tid 

till den fysiska aktiviteten då det finns så mycket annat i läroplanen som de också ska 

hinna arbeta med. 

2.2.3 Miljöns betydelse 

Kan miljön påverka barns förutsättningar till fysisk aktivitet? Spelar det någon roll 

hur utegården ser ut för att påverka barns lust att röra på sig? Var rör sig barnen mest, 

inomhus eller utomhus? 

Förskolans miljö kan göra så att den fysiska aktiviteten ökar på förskolan (O´Dwyer 

et al. 2013). Den fysiska aktiviteten kan med fördel hållas utomhus, då barnen får 

möta olika underlag och det finns även möjlighet att använda sig material som redan 

finns i naturen som t.ex stenar och nedfallna träd (Hustyi et al. 2012). Forskare har 

gjort en studie där de har studerat förskolebarns grad av fysisk aktivitet i förskolan. 

De har studerat förskolegårdar och utemiljön på dessa förskolor. Resultatet de kom 

fram till visar att de barn som går på en förskola med en bra utformad utomhusmiljö 

är mer fysiskt aktiva än de barn som går på en förskola där utomhusmiljön inte är lika 

bra utformad (Pagels och Raustorp, 2013).  

I en studie som forskare gjort kom de fram till att när förskolebarn går ut på försko-

legården så ökar deras fysiska aktivitet då de tar fler steg per minut än de gör inomhus. 

När de dock har varit ute en stund så minskar deras fysiska aktivitet och de börjar ta 

färre steg igen, det kan bero på att de blir utmattade eller uttråkade. Vidare menar de 

även att när förskollärare är passiva vid utomhusvistelsen genom att de bara står eller 

sitter ner, så blir barnen samtidigt mindre aktiva (Cardon, Van Cauwenberghe, La-

barque, Haerens och De Bourdeaudhuij, 2008).   

En forskare har gjort en studie där de intervjuade förskollärare om utomhusmiljön på 

förskolorna. Resultatet från studien visar att förskollärarna tyckte att det var viktigt 

att barnen var utomhus och rörde på sig, men de lyfte även fram att de ibland kunde 

vara orolig för barnens säkerhet då de kände att de inte riktigt har samma kontroll 

utomhus som vad de har inomhus. Förskollärarna menade också att deras kunskap 

kring den fysiska aktiviteten kan vara låg och därför kunde det vara svårt att jobba 

med detta på förskolan när de inte riktigt har den kunskapen om ämnet (Erdem, 2018). 

Även Coleman och Dyment (2013) har i sin studie fått fram att förskollärarna på för-

skolan uttrycker sin oro över barns säkerhet under utomhusleken och att detta i sin tur 

kan leda till att den fysiska aktiviteten blir lidande.   

I en studie har forskare tittat på sambandet mellan förskolebarns fysiska aktivitet och 

utomhusvistelsen på förskolan. Deras resultat visar att det finns positiva effekter av 

att vara utomhus när det kommer till att ge barn möjlighet att vara fysiskt aktiva. 

Forskarna menar däremot att förskolegårdens storlek inte behöver ha något samband 

med den nivå av fysisk aktivitet som utövas på förskolan. Vidare hävdar de att den 

fysiska aktiviteten är något som det borde skapas mer utrymme för inomhus. På detta 

sätt blir det lättare för barnen att utöva fysisk aktivitet som dans eller andra aktiviteter 

som har med rörelse och motorik att göra (Sugiyama, Okely, Masters och Moore, 
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2010). Renblad och Brodin (2012) påvisar att den fysiska och psykiska miljön har 

stor betydelse för barns välbefinnande.    

2.3 Teoretiskt ramverk 

2.3.1 Fenomenografisk teori 

I vår studie har vi tagit inspiration från den fenomenografiska teorin. Fenomenografin 

är en empirisk metod som syftar till att undersöka hur personer förstår och uppfattar 

ett visst fenomen. Bearbetningen av texten inom detta perspektiv är analytisk och 

tolkande (Allwood och Eriksson 2017). Uljens (1989) menar att inom fenomenogra-

fin måste det ske en jämförelse mellan olika människors uppfattningar av samma fe-

nomen. De förskollärare som intervjuas kommer att berätta om sina egna tankar och 

erfarenheter kring fenomenet som undersöks i studien, därför kommer det finnas va-

riationer i de svar som framkommer under intervjuerna. En fenomenografisk studie 

innebär att finna variationen i och systematisera människors erfarenheter av olika fe-

nomen. Fenomenografin handlar om människors tankar om sin omvärld, om hur de 

erfar, upplever, eller uppfattar den, alltså både vad man tänkt på och varit med om. 

(Kihlström 2007). Enligt Kroksmark (2007) så är meningen med en fenomenografisk 

studie att beskriva, analysera och förstå erfarande - det vill säga forskning som är 

inriktad på att beskriva skillnader i sättet att erfara verkligheten. Syftet med vår studie 

är att ta reda på vilken syn förskollärare har om ett specifikt fenomen. Genom semi-

strukturerade intervjuer kommer vi få ta del av förskollärarnas olika uppfattning och 

erfarenhet kring fysisk aktivitet och sedan jämföra dessa svar. 
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3 Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel kommer syfte och frågeställningar att redovisas. 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares syn på fysisk aktivitet 

i förskolan och hur de arbetar kring den. 

3.2 Frågeställningar 
Hur ser förskollärarna på fysisk aktivitet i förskolan? 

På vilket sätt använder förskollärarna fysisk aktivitet i förskolan? 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer val av metod och genomförande redovisas. Sista delen i ka-

pitlet kommer bestå av en metoddiskussion. 

4.1 Val av metod 
Metoden vi valde att använda oss av blev intervjuer eftersom det var mest relevant 

till studiens syfte. Denscombe (2018) skriver att intervjuer är lämpligt att använda när 

avsikten är att utforska uppfattningar, åsikter och erfarenheter och där forskaren syftar 

till att förstå dem på djupet istället för att redovisa dem med bara några enstaka ord.   

4.1.1 Kvalitativa data 

I kvalitativa undersökningar görs ett urval för att få fram vilka som ska vara respon-

denter. Detta görs utifrån målet med forskningen för att lättare kunna besvara forsk-

ningsfrågorna. I kvalitativa undersökningar är forskaren intresserad av respondenter-

nas uppfattningar och förståelse om det fenomen som man vill få svar kring. Forsk-

ningen används inom ett problem eller område (Bryman, 2018). Vi valde att använda 

oss av denna metod för att den passade vår studie då vårt mål var att få en större 

förståelse inom ett specifikt område. Förskollärare valdes ut som respondenter då 

dessa passade bäst in i studiens syfte. 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att få material till studien så användes semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2). 

Forskaren har en lista med frågor att utgå ifrån men är sedan flexibel och kan ställa 

följdfrågor på det som respondenten säger. På detta sätt ges respondenten utrymme 

att tala mer fritt och utveckla sina svar (Denscombe 2018). De semistrukturerade in-

tervjuerna blev ett bra redskap för att få så mycket data som möjligt till vår studie. Då 

syftet med studien är förskollärares syn på den fysiska aktiviteten så gav dessa inter-

vjuer oss möjlighet att få svar på våra frågeställningar. 

4.2 Urval av respondenter 
Intervjuerna har genomförts med åtta stycken förskollärare som arbetar med barn i 

åldrarna 1–5 år. Två av förskolorna ligger i en mindre stad och dom andra sex ligger 

i mindre orter. Alla förskolorna har tillgång till naturen i sitt närområde. Att valet blev 

just förskollärare beror på att studiens syfte var att belysa hur förskollärare arbetar 

med fysisk aktivitet på förskolan. Att syftet riktade in sig på förskollärare har att göra 

med de uppdrag som står i Läroplanen att förskolläraren ska ansvara för (Skolverket 

2018). I läroplanen står bland annat att förskolläraren ska ge barnen möjlighet att vara 

fysiskt aktiva (Skolverket 2018). Med urvalet förskollärare så har alla respondenter 

samma utbildning i grunden (se Tabell 1). Respondenterna är även aktiva och arbetar 

på förskola idag. 
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Tabell 1. Sammanställning av intervjudeltagarna 

Förskollärare Förskollärarexamen År som aktiva i 

förskolan 

Ålder på barnen i 

barngruppen de 

arbetar i  

1 1977 42 år 3–5 år 

2 2001 18 år 3–5 år 

3 2019 11 månader 1–5 år 

4 1988 31 år 2–3 år 

5 2017 3 år 1–3 år 

6 1982 37 år 4 år 

7 2019 1 år 4–5 år 

8 2019 1 år 1–2 år  

 

4.3 Genomförande 
Vi bestämde oss för att endast använda oss av förskollärare i vår studie. Ett missiv (se 

bilaga 1) skrevs och skickades ut till tio utvalda förskollärare så att de skulle få ta del 

av syftet med studien och vilka rättigheter de skulle ha. Åtta av dessa förskollärare 

valde att delta i studien och utifrån deras önskemål om tid och plats bokades intervju-

tider in under en tidsperiod på två veckor.  

Innan intervjuerna påbörjades så fick förskollärarna ta del av det som stått i missivet 

och sedan fick de skriva under en samtyckesblankett där de gav sitt medgivande till 

att delta i studien. Intervjuerna tog mellan 8 och 14 minuter beroende på hur mycket 

förskollärarna pratade om de olika öppna frågorna som ställdes. Intervjuerna började 

med några bakgrundsfrågor som handlade om förskolläraren och dennes arbete. Se-

dan fortsatte intervjuerna med utgång från den intervjuguide (se bilaga 2) som var 

förberedd. Utöver dessa frågor ställdes ibland följdfrågor kring de svar som förskol-

lärarna gav.  

Under intervjuerna gjordes ljudinspelningar för att allt som sades skulle komma med. 

Risken finns att något försvinner om intervjusvaren bara skrivs ner eller om forskaren 

bara försöker komma ihåg de svar som förskolläraren gav. När intervjuerna var fär-

diga transkriberades de och skrevs ned ordagrant vad som sagts. 

4.4 Forskningsetiska principer 
För att kunna bedriva vår forskning har vi utgått från individskyddskravet som inne-

bär att de personer som deltar i forskningen ska skyddas från kränkning och skada 

(Vetenskapsrådet 2017). Individskyddskravet kan sedan brytas ner till fyra huvud-

krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet (Vetenskapsrådet 2002). 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens 

syfte och vad den kommer att användas till. Respondenterna ska också informeras om 

att deras deltagande är frivilligt och vilken roll de har (Vetenskapsrådet 2002). Detta 

krav togs hänsyn till genom att ett missiv (se bilaga 1) skickades ut till responden-

terna. Där fanns information om studiens syfte och vilka rättigheter de hade under sin 

medverkan. Vid intervjuerna gavs en snabb upprepning av det som stått i missivet så 

att respondenterna skulle ges möjlighet att höra syftet med studien och sina rättigheter 

återigen.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste ha samtycke från alla respondenter 

som deltar i studien. Alla respondenter ska också få information om att de självstän-

digt har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de deltar i studien. De har 

också alltid rätt att avbryta sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet 2002). När 

intervjuerna genomfördes fick respondenterna en snabb upprepning av missivet som 

skickades ut och efter detta fick de skriva under ett papper där de gav sitt samtycke 

till att delta i studien.  

Konfidentialitetskravet syftar till att information kring respondenterna ska behandlas 

på ett sätt så att inga obehöriga ska kunna komma åt denna (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att det inte står några namn, ar-

betsplatser eller liknande i studien och det inspelade materialet är bevarat på ett sätt 

så att inga obehöriga ska komma åt det.  

Nyttjandekravet handlar om att all insamlade data från enskilda personer endast får 

användas till forskningens ändamål. Informationen får inte användas till annat än det 

respondenten gett sitt samtycke till (Vetenskapsrådet 2002). Detta krav tas hänsyn till 

genom att all insamlade data endast kommer användas till den här studien och sedan 

raderas. 

4.5 Bearbetning och analys av data 
Första steget i bearbetningen och analys blev att transkribera alla intervjuer. När detta 

var gjort skrevs texterna ut och lästes sedan mer noggrant. När texterna var lästa bör-

jade arbetet med att hitta mönster och likheter, markeringar gjordes i texten där förs-

kollärarna hade liknande svar. Markeringarna gjordes med olika färger för att lättare 

hitta mönster och för att få fram nyckelord i texterna. Bryman (2018) skriver att teman 

innefattar återkommande upprepningar som går att hitta i datainsamlingen. Vidare 

menar författaren att det kan handla om att synliggöra skillnader och likheter som 

framkommer i det insamlade materialet. För att hitta lämpliga teman utgicks det från 

frågeställningarna. Utifrån datainsamlingen kunde tre teman skapas och till varje 

tema hittades lämpliga kategorier. Med hjälp av de färgmarkeringar som gjorts tidi-

gare kunde lämpliga citat till varje tema hittas. 

4.6 Validitet  
Vi valde att bara intervjua förskollärare som arbetar på någon förskola idag till studien 

då dessa har kunskap om studiens syfte. Att valet blev förskollärare beror på att dessa 

har en likvärdig utbildning och att de har samlat på sig egna erfarenheter under yrkets 

gång. Detta menar Kihlström (2007) ökar tillförlitligheten då respondenterna svara 

utifrån sina egna erfarenheter. Denscombe (2018) menar att noggrannhet och relevans 
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är viktigt i en studie. Semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2) användes som metod 

för att kunna samla in data som var relevant för forskningen. Fördelen med denna 

intervjumetod är att det ges möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten och dessa 

kan skilja sig lite beroende på vilka svar som respondenten ger. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Varje inspelning lyssnades på flera gånger för att få med allt 

som sagts och för att kontrollera så att ingenting lagts till som inte hade sagt under 

intervjun. Hanteringen av den insamlade datan är noggrann för att undvika att fel 

smyger sig in och skulle kunna påverka resultatet (Denscombe 2018). Genom att an-

vända citat från respondenterna under varje kategori så blir det lättare för läsaren att 

förstå innebörden av kategorin. Men de ökar också trovärdigheten för läsaren (Kihl-

ström 2007).  

4.7 Metoddiskussion  
Syftet med studien var att få reda på vilken syn förskollärare har på fysisk aktivitet på 

förskolan och vilken plats den får ta i deras verksamhet. Vi valde att göra en kvalitativ 

studie och för att kunna få svar på våra frågeställningar så använde vi oss av semi-

strukturerade intervjuer. Med hjälp av dessa intervjuer fick vi möjlighet att komma 

närmare förskollärarnas perspektiv och vad de tänker kring fysisk aktivitet i förskolan 

samt hur fysisk aktivitet påverkar barnen.  

Fördelen vi upplevde med de semistrukturerade intervjuerna var att det gavs möjlig-

het att ställa följdfrågor och att den intervjuguide med öppna frågor som vi förberett 

tidigare kunde användas som stöd. En fördel med att använda sig av öppna frågor är 

att respondenten ges en större möjlighet att få komma med utvecklade svar till frå-

gorna som ställs under intervjun. Det är av betydelse att forskningen bygger på frågor 

som är relevanta för studiens syfte, därmed ökar validiteten (Denscombe 2018).  

En nackdel vi kom fram till med att använda intervju som metod var att vi inte fick 

se hela verksamheten utan bara få ta del av den del som förskolläraren berättade för 

oss. Vid en observation får man se mer av verksamheten och samtidigt se hur förs-

kollärarna faktiskt jobbar med den fysiska aktiviteten. Vid en intervju finns det risk 

för att förskollärarna kanske pratar om vad de tror att vi vill höra. Men de kanske även 

“förskönar” verkligheten på deras förskola genom att berätta om hur de önskar att de 

jobbade med den fysiska aktiviteten eller hur de skulle vilja att deras miljöer var ut-

formade. Att bara använda sig av observationer hade inte gjort det möjligt för oss att 

få svar på våra frågeställningar de dessa handlar om vilken syn förskollärarna har på 

den fysiska aktiviteten på förskolan och hur de jobbar med den. För att få reda på 

vilken syn de har kring detta genomfördes en intervju. För att få så mycket data som 

möjligt hade det bästa varit att ha både intervjuer och observationer men detta valdes 

bort då vi ansåg att det skulle bli för tidskrävande.    

Under intervjuerna gjordes ljudinspelningar. Fördelen med dessa inspelningar var att 

vi kunde lyssna på dem i efterhand och på så sätt få med allt som sades. Nackdelen 

däremot med ljudinspelningar var att vi inte fick med kroppsspråk eller ansiktsuttryck 

som vi hade fått med om vi hade gjort en videoinspelning. Kanske visade de saker 

med kroppen som vi nu missade. 

Då vi använde oss av en kvalitativ studie gjordes inte så många intervjuer och det 

berodde på att vi ville få möjlighet att analysera svaren noggrant och det hade inte 
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funnits tid till med fler intervjuer. Nackdelen vi såg med det var att vi inte fick möj-

lighet att få en insyn i fler förskollärares tankar och uppfattningar kring studiens syfte. 

Kanske hade vårt resultat blivit annorlunda om fler respondenter deltagit.  

 

I studien valdes att enbart göra intervjuer med förskollärare och med det urvalet så 

hade alla respondenter en likvärdig utbildning. Enligt Denscombe (2018) handlar det 

om att välja ut respondenter som har kunskap om det ämne som ska undersökas i 

studien. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna med förskollärarna redogöras. Re-

sultat kommer att redovisas i tre olika teman och kategorier till dessa som blivit syn-

liga från intervjuerna. Resultatet kommer att visa på skillnader och likheter av respon-

denternas svar och dessa kommer att styrkas med citat från respondenterna i en lö-

pande text. 

5.1 Miljöns betydelse för den fysiska aktiviteten 
När vi analyserat våra transkriberingar så upptäckte vi att en sak som alla förskollä-

rarna pratade mycket om, var hur miljön på förskolan påverkade vilka förutsättningar 

barnen fick till att vara fysiskt aktiva under sina dagar där. Inomhusmiljön och utom-

husmiljön var de stora delarna och därför valde vi att ta dessa som två kategorier.  

Förskollärarna ansåg att miljön på förskolan kunde påverka vilka möjligheter som 

barnen gavs till att vara fysisk aktiva. Utomhus var den plats som de flesta förskollä-

rare var överens om att barnen var mest fysiskt aktiva på då utomhusmiljön oftare 

inspirerar mer till att röra på sig än inomhusmiljön. 

De har större förutsättningar för fysisk aktivitet utomhus än inomhus på 

grund av större yta (Förskollärare 5). 

5.1.1 Inomhusmiljön 

Av de förskollärare som intervjuades så var det bara en som uttryckte att de på deras 

förskola har gett bra förutsättningar till fysisk aktivitet inomhus genom att ha mycket 

möbler som barnen tillåts att klättra och krypa på.  

På vår avdelning så har vi ju till exempel en rutschkana, ett rör och lägre 

bänkar. Rutschkanan kan ju barnen både klättra på och sen träna på att 

hålla balansen när de åker ner för, i röret kan de krypa och bänkarna 

kan de krypa och klättra på. Så jag tycker att vi har gett dem bra förut-

sättningar till att vara fysiskt aktiva inomhus (Förskollärare 8).  

Flera av förskollärarna var överens om att inomhus var den fysiska aktiviteten be-

gränsad och att de planerade aktiviteterna där oftast blev rörelseaktiviteter. Inomhus 

menade de att finns möbler och annat så att det inte riktigt finns utrymme för att kunna 

röra på sig så mycket. De aktiviteter som kunde ske spontant var dans och liknande 

saker. En av förskollärarna berättade att på deras förskola hade de ett dansrum där det 

fanns en TV så de kunde koppla upp iPaden till den och spela musik eller visa olika 

dansvideor som barnen kunde dansa till.  

Vi har däremot ett litet rum med den TV som vi kan koppla upp till 

iPaden till och den får barnen använda under den fria leken till att lyssna 

på musik, dansa och hoppa (Förskollärare 5).  

Inomhus är de mer rörelselekar som huvud axlar knä och tå så inomhus 

är de mest fysiskt aktiva under de planerade rörelselekarna (Förskollä-

rare 6).  
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En sak som alla förskollärarna var eniga om var att inomhus försöker barn ibland vara 

fysiskt aktiva genom att springa eller hoppa omkring och detta är något som förskol-

lärarna försöker avstyra. De menade att inomhus finns en stor risk för att barnen ska 

skada sig då det finns mycket möbler de kan springa in i, men även att utrymmet inte 

är så stort så att risken för att krocka med varandra också ökar. Genom att avstyra 

detta får de också ner ljudvolymen inne eftersom barn ofta kan bli högljudda när de 

springer omkring och leker lite vildare lekar.  

Inomhus blir de ju mer att de springer fast då får man ju säga till dom 

ibland just för att det finns saker som kan hända (Förskollärare 4).  

Inomhus är de möblerat och leksaker som tar upp mycket plats så föru-

tom vid de planerade aktiviteterna som till exempel hinderbana så bru-

kar vi undvika att barnen ska springa och hoppa inne för att de är så lätt 

att de halkar eller springer in i något. Men också för att vi vill hålla nere 

ljudnivån inne för när de springer och busar mycket så blir dom ofta 

högljudda (Förskollärare 5). 

Vi försöker ju hålla nere springet inomhus för att de är så lätt att de slår 

sig. Det finns inte riktigt utrymme här inne för att de ska kunna röra på 

sig så. Barn blir gärna lite högljudda också när de leker vildare lekar 

och de blir så jobbigt att lyssna på både för oss som jobbar men också 

för de andra barnen. Så därför är de bättre vi försöker hålla nere springet 

inne (Förskollärare 2).  

På tre av de intervjuades förskolor har de tillgång till en gymnastiksal som de kan gå 

till med barnen. De berättade att de försöker gå dit en gång i veckan och låta barnen 

få springa av sig ordentligt. De såg detta som en stor fördel då de inte tyckte att 

inomhusmiljön på förskolan gjorde så att barnen kunde göra av med sin energi.  

Vi har ju tillgång till en gymnastiksal som vi är i en gång i veckan. De 

är en jätte positiv sak för oss eftersom vi inte har möjlighet att låta bar-

nen springa och röra sig inomhus på förskolan (Förskollärare 1).  

Och så har vi ju en timme varje vecka som vi har tillgång till vår gym-

pasal. Vi försöker gå dit varje vecka, men ibland kommer de ju saker 

mellan som gör att vi inte kan komma iväg (Förskollärare 3).  

En gång i veckan har vi tillgång till en gympahall under en timme och 

de är vi väldigt glada över. De ger barnen en bra förutsättning för att få 

göra av med lite energi. Vi delar barngruppen i två mindre grupper och 

så får en grupp gå en vecka och den andra gruppen går då veckan efter 

(Förskollärare 2).  

En annan förskollärare säger att de tyvärr inte har tillgång till någon gympasal men 

att de istället använder sig av ett rum på förskolan som de annars använder till sam-

lingar och liknande. Där inne flyttar de på möbler för att få större öppna ytor som de 

kan röra sig på. Där inne har de sedan gympa med barnen en gång i veckan. 
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Tyvärr har vi inte tillgång till någon idrottshall men vi anpassar miljön 

lite så vi har vårt stora samlingsrum och lekrum där vi röjer liksom un-

dan hyllor och lite sånt som står i vägen för att kunna ha gympa där inne 

(Förskollärare 7). 

5.1.2 Utomhusmiljön 

Alla förskollärare som intervjuades var överens om att den fysiska aktiviteten var 

större utomhus då miljön ute på gården ofta är större och det finns mycket material 

naturligt som barnen kan använda sig av.  

Vi har en backe man kan springa upp och ner för. Backen är väldigt 

populär att klättra upp på och sen springa eller rulla ner för (förskollä-

rare 5).  

En av förskollärarna berättade att de brukar ha utomhusgympa en gång i veckan och 

då använda sig mycket av det material som finns naturligt på förskolegården som 

stenar och liknande. De har varit väldigt nöjda med resultatet av det och även barnen 

har tyckt att det har varit spännande.  

Vi har utegympa en gång i veckan och det har fungerat väldigt bra. Vi 

har klippor och sånt på gården som barnen får klättra uppför och hoppa 

ner (förskollärare 6). 

Flera av förskollärarna berättade att deras förskolor ligger med närhet till skogen, 

och därför brukar de försöka gå dit en gång i veckan för att barnen ska få möjlighet 

att uppleva en annan miljö än den som förskolegården kan erbjuda. De menar att i 

skogen får barnen möta ytor som är ojämna och där det finns mycket stenar och i 

vissa fall kan det även finnas fallna träd där det går att balansera.  

Att man försöker få in den fysiska aktiviteten på ett naturligt sätt i var-

dagen på förskolan, att gå till skogen där dom får klättra, hoppa och 

springa och att man kanske kan få in lite planerad gympa när man är ute 

i skogen (Förskollärare 7).  

Vi har ju skogen väldigt nära förskolan så dit försöker vi gå så ofta vi 

kan med barnen. Där får dom möta lite annat material och sen tycker 

barnen att de är spännande att gå ut i skogen och leka (Förskollärare 2). 

En skillnad som gick att se var att det skiljer sig en del mellan vad förskollärarna 

ansåg var en bra utemiljö på förskolegården. Flera av förskollärarna tyckte att 

backar, kullar, stenar och stubbar var bra att ha på förskolegården då barnen kunde 

använda dessa på många olika sätt. En förskollärare däremot uttryckte att det enda 

deras förskole gård bestod av var ojämnheter och stenar och att det inte gav barnen 

så mycket. Förskolläraren önskade att de kunde få mer material till att bygga hinder-

banor och annat ute på gården så att barnen skulle kunna vara mer fysiskt aktiva när 

de var ute och att det skulle bli enklare för personalen på förskolan att anordna fy-

siska aktiviteter för barnen.  
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På vår utegård har vi mycket klippor och stenar som barnen kan klättra 

upp på och sen hoppa ner från och det är ju väldigt bra för barnen att 

kunna göra det (Förskollärare 6).  

Det enda vår förskole gård består av är ojämnheter och sten och det ger 

inte barnen så mycket. jag önskar ju mer såna fasta stationer som hin-

derbanor och liknande så att barnen kan få möjlighet att vara mer fysiskt 

aktiva (Förskollärare 4). 

En förskollärare berättade att en viktig sak för dem var att miljön på deras förskole-

gård skulle passa för alla barn på förskolan. Förskolläraren menade att det måste 

finnas material ute på gården så att det finns något för barnen att göra oavsett om 

man är ett år eller om man är 5 år.  

När vi utformar miljön utomhus försöker vi tänka på alla våra barn, det 

måste finnas saker som alla barn kan använda. Till exempel så har vi en 

stor klätterställning för de äldre barnen och sen en mindre klätterställ-

ningen som är för de små barnen. I den mindre klätterställningen får 

inte de stora barnen vara och leka för att dom inte ska kunna knuffa dom 

mindre barnen eller nåt (Förskollärare 2).  

Denna kategori kan sammanfattas med att det har framkommit att alla förskollärare 

ansåg att den fysiska aktiviteten bland barnen var störst utomhus då det där finns 

större ytor att röra sig på. Utomhus får barnen möjlighet att springa mer och röra sig 

och använda sig av vad förskolegården har att erbjuda, till exempel klätterställningar, 

cyklar och gungor. Vissa förskollärare beskriver lite om hur deras förskolegård ser 

ut, att de har olika underlag och stenar som barnen kan använda sig av. Några förs-

kollärare nämner också att de har i närheten av förskolan en skog som de kan vara i 

och där får barnen verkligen utmanas i sin motoriska utveckling. I skogen säger en 

av förskollärare att de kan ha planerad och spontant fysisk aktivitet. 

Inomhus säger vissa förskollärare att de inte har lika stor möjlighet att ha fysisk ak-

tivitet, då det inte finns sådant stort utrymme och att barnen helst inte ska springa 

inomhus. De menar då att någon gång kan de ta bort lite möbler och ha lite lättare 

motoriska övningar så som dans eller någon balansövning. Andra förskollärare säger 

att de har tillgång till en gympahall en gång i veckan som de kan använda för fysisk 

aktivitet, där finns en massa material som dom kan använda sig av. Barnen passar på 

att springa och klättra i hallen samt att man kan bygga upp hinderbanor så att barnen 

får testa på det. 

5.2 Förskollärarens syn på den fysiska aktiviteten 
Vilken roll förskolläraren har vid fysisk aktivitet var en sak som uppkom mycket i 

våra transkriberingar och detta valdes ut för att bli en kategori. En annan kategori som 

valdes var hur förskollärarna ansåg vad fysisk aktivitet var och här fanns det en hel 

del skillnader om vad svaren blev. 

Alla de intervjuade förskollärarna ansåg att den fysiska aktiviteten är en viktig del i 

förskolan, att barnen ska få möjlighet att röra på sig.  
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Jag tycker de är en viktig del att få in i förskolans vardag eftersom fysisk 

aktivitet e viktigt för hälsans skull och bra för alla människor, små som 

stora (Förskollärare 5). 

Jätte viktig, vi är (tänker) man ska vara ute så mycket som möjligt gärna 

från början då flesta barnen kommer (Förskollärare 6). 

5.2.1 Förskollärarens roll 

En förskollärare som intervjuades lyfte fram att hon trodde att ibland behöver nog 

förskollärare bli bättre på att planera fysisk aktivitet för barnen på förskolan. Kanske 

ser man inte det som lika självklart som andra saker man planerar in att göra varje 

vecka. Förskolläraren pratade om att ålder på barnen kan även avgöra om man väljer 

att ha planerad fysisk aktivitet, med de riktigt små barnen kan det bli svårt menar hon.  

De tror jag att man behöver bli bättre på. Jag tror inte att man ser de 

som lika självklart när man planerar en vecka, att de ska vara fysiska 

aktiviteter också. Sen kanske de är beroende på vilken ålder på barnen 

man jobbar med, dom små barnen kanske är svårare att planera såna 

saker för (Förskollärare 8).  

Flera av förskollärarna pratade om att de har ett ansvar för att se till så att barnen får 

möjlighet att röra på sig under sina dagar på förskolan, men också att det faktiskt är 

en del i läroplanen. De lyfter fram vikten av att försöka upptäcka om något barn är i 

behov av extra stöd i sin motoriska utveckling, med hjälp av fysiska aktiviteter blir 

det lättare att upptäcka dessa barn.  

Vissa barn kan ha lite problem med motoriken och då får man hjälpa 

det barnet så att de får lite lust till och tycka att de är roligt. Syftet blir 

ju då att hjälpa barnet att våga prova och lita på sig själv (Förskollärare 

1).  

Det är ju väldigt viktigt att vi försöker göra så att barnen får den fysiska 

vardagliga aktiviteten eller så. Och att man försöker anpassa de så 

mycket som möjligt så att alla barn kan vara med, även dom som har 

särskilda behov eller så (Förskollärare 7).  

Den fysiska aktiviteten är väsentlig. Dels är de ju en del i läroplanen att 

dom ska få röra på sig, motorik och den fysiska hälsan (Förskollärare 

8).  

Vilka förutsättningar barnen ges spelar också roll för hur fysiskt aktiva barnen är me-

nar två av de intervjuade förskollärarna. Förskollärarna säger att alla barn får olika 

förutsättningar för fysisk aktivitet beroende på vilken förskola de går på. Detta beror 

på att alla förskollärare ger barn olika förutsättningar med material och liknande. 

Även vilken inställning förskolläraren har till fysisk aktivitet påverkar vilka förutsätt-

ningar de väljer att ge barnen.  
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Jag tror att alla förskolor ger barn olika förutsättningar till att vara fy-

siskt aktiva. Alla har ju också olika inställning till fysisk aktivitet och 

de tror jag också påverkar hur man väljer att jobba med de. Jag menar, 

vissa ser ju inte de som en så viktig sak och då jobbar man säkert mindre 

med de och andra ser de som viktigt och då kanske man lägger mer 

energi på de (Förskollärare 2).  

Jag skulle säga att de beror helt på vad man som förskollärare har valt 

att lägga fokus på och vilket material man har valt att ha i förskolan 

(Förskollärare 8). 

5.2.2 Vad är fysisk aktivitet 

Förskollärarna fick en fråga om när barnen i deras barngrupp var fysiskt aktiva och 

på denna fråga skiljde sig svaren ganska mycket åt. Flera svarade att barnen i deras 

barngrupp mest var fysiskt aktiva när de var ute och fick möjlighet att springa runt. 

Men de lyfte också fram att barnen var fysiskt aktiva när de rörde på sig och att de 

upplevde att barnen rörde på sig nästan hela tiden, vissa gånger tyckte de att det kunde 

vara svårt att få dom att vara stilla i samling eller liknande.  

Ja mest är dom väl de utomhus. Dom är väl fysiskt aktiva hela tiden 

dom sitter ju inte still. De är ju nästan svårt att få dom att sitta still i en 

samling eller i en aktivitet (Förskollärare 3).  

De är ju vid gympan inne som dom är fysiskt aktiva. Sen ute är dom ju 

fysiskt aktiva hela tiden, dom springer omkring och leker och sådär 

(Förskollärare 7).  

Alltså dom är ju väldigt fysiskt aktiva utomhus. Dom springer i backen 

och sen tycker dom om att cykla och gunga (Förskollärare 5).  

Några av förskollärarna säger att barnen ibland är fysiskt aktiva när de är inomhus 

och leker någon lek där de rör på sig, antingen något som är planerat av personalen 

eller något som barnen själva har börjat leka.  

Ja de är ju i väldigt många lekar där man aktivt rör sig. Det kan vara i 

aktiviteter som jag leder eller aktiviteter som de hittar på själva. Barn 

rör på sig mycket under dagen (Förskollärare 1).  

Om de leker någon lek eller så inne så är dom ju fysiskt aktiva då också. 

Ibland dansar dom inne också och de är ju en slags fysisk aktivitet (För-

skollärare 2).  

Två förskollärare stack ut lite i sina svar då dessa två menade att fysisk aktivitet kan 

vara väldigt mycket olika saker. De sa att det handlade inte bara om att springa runt 

eller krypa som man kanske oftast förknippar det med, utan det kan även handla om 

finmotoriska rörelser och aktiviteter. Förskollärarna menade att om man väljer att 

räkna in finmotoriska saker också så kan man säga att barnen är fysiskt aktiva hela 

tiden under sina dagar på förskolan.  
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Fysisk aktivitet existerar hela tiden både inne och ute. För mig är fysisk 

aktivitet det mesta i barnens vardag. Så de är väl fysiskt aktiva hela 

tiden, förutom när de sover kanske (Förskollärare 4).  

De beror ju på va man ser som en fysisk aktivitet. Jag ser en fysisk 

aktivitet som något man gör med kroppen. De kan ju vara grovmotorik 

men även finmotorik. Så klippa, måla, äta och bygga med klossar är 

också fysisk aktivitet för. Barnen är ju fysiskt aktiva hela dagarna då, 

kanske inte när de sover men annars hela tiden (Förskollärare 8). 

Sammanfattningsvis var alla förskollärare överens om att den fysiska aktiviteten var 

något viktigt och att de på ett eller annat sätt använde sig av den under dagarna på 

förskolan. Hur mycket plats den fysiska aktiviteten fick ta på förskolan var lite olika 

på förskolorna och vissa lät den bara ske spontant medan andra hade planerade akti-

viteter någon gång i veckan. De intervjuade förskollärarna lyfte också fram att de 

såg det som sitt ansvar att ge barnen möjlighet att vara fysiskt aktiva och få utveckla 

sin motorik, men även att de ska ta fram material som är bra och utvecklande för 

barnen.  

En sak som skiljde sig åt var, vad förskollärarna ansåg att fysisk aktivitet var. De 

flesta pratade om den och menade att det var när barnen springer, hoppar och rör på 

sig, medan två andra lyfte fram att för dem så kan fysisk aktivitet vara det mesta som 

barnen gör i vardagen. De menade att fysisk aktivitet kan handla om även finmotorik 

och därför sa dom att barnen är fysiskt aktiva när de äter, målar eller bygger med 

lego också eftersom de utvecklar motoriken då med. 

5.3 Fysisk aktivitet och barnet 
När vi transkriberade så upptäckte vi att förskollärarna pratade en hel del om hur barn 

påverkas av den fysiska aktiviteten och därför valde vi att göra det till en kategori. De 

pratade även en hel del om att barn kanske idag är mer stillasittande när de är hemma 

och därför blir det extra viktigt att barnen får röra på sig i förskolan, detta blev då vår 

andra kategori. 

Mer än hälften av alla förskollärare som intervjuats uttrycker sig att den fysiska akti-

viteten påverkar barnen positivt. Att det är bra att få barnen att röra på sig och göra 

av med sin energi så att de kunde vara med i de lite lugnare aktiviteter som till exem-

pel samling eller vid matsituationer. 

Dom är ju fysisk aktiva hela tiden dom sitter ju inte still det är ju nästa 

svårt att få dom att sitta still i en samling eller i en aktivitet (Förskollä-

rare 3). 

5.3.1 Hemmet 

Några av förskollärarna lyfter fram vikten av att ha fysisk aktivitet på förskolan då 

barnen vistas en större del av dagen på förskolan än vad dom gör hemma. De säger 

att det förmodligen är mer stillasittande hemma än vad det är på förskolan. Som en 

förskollärare nämner så kanske sitter barnen i dag mer med ipaden hemma än att vara 

fysisk aktiva. 
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Jag ser det väldigt viktigt att få in de i förskolan just för att det kanske 

är många barn, för de märker man ju på vissa barn att dom kanske inte 

får så mycket fysisk aktivitet hemma (Förskollärare 7).  

Vissa barn som är mer på förskolan än hemma så dom behöver ju få det 

dära aktiva och få röra på sig, att det kan vara så att dom är mer stilla-

sittande hemma man har ju inte det här distraktioner på förskolan med 

tv eller padda som man har hemma utan att dom faktiskt utmanas och 

rör på sig här och det tror jag bara gör dem gott (Förskollärare 3). 

En förskollärare lyfter fram vikten av att vara ett komplement till hemmet och att det 

är viktigt att förskola och hem samarbetar för att ge barnen de bästa förutsättningar 

för att utveckla sina motoriska färdigheter. Hon menar att vissa barn tillbringar 

många av sina vakna timmar på förskolan och därför blir det extra viktigt att försko-

lan hjälper till och ger barnen förutsättningar för en aktiv vardag.  

Hem och förskola ska ju samarbeta och hjälpas åt för att barnet ska 

kunna utvecklas. För vissa barn så spenderar de väldigt många av sina 

vakna timmar här hos oss och därför försöker ju vi att se till så att de 

får en så aktiv vardag som de bara går (Förskollärare 2). 

En förskollärare nämner under intervjun att på den förskolan tar de i hänsyn till fem-

ton timmars barnen när dom har planerad fysisk aktivitet och detta gör de för att 

dessa barn också ska få möjlighet att delta på de planerade aktiviteterna. 

Vi har ju några barn som är 15 timmar så vi försöker att få in de en gång 

i veckan så alla kan vara med (Förskollärare 1). 

5.3.2 Skillnad från barn till barn 

Alla förskollärare var överens om att fysisk aktivitet påverkar barnen på ett positivt 

sätt. Det var ingen av dem som kunde komma på något negativt som det kunde föra 

med sig. På frågan om hur de tror att fysisk aktivitet påverkar barnen så fick vi en hel 

del liknande svar.  

Det påverkar bara dom positivt, dom behöver ju göra av med den energi 

som dom har (Förskollärare 8).  

Det påverkar jätte mycket. Motoriken är en förutsättning för inlärning 

och för att kunna sitta stilla (Förskollärare 6).  

Dom blir piggare och mindre stillasittande och orkar därför mer under 

dagen på förskolan (Förskollärare 7).  

Två av förskollärarna lyfte även fram att den fysiska aktiviteten påverkar barn på 

olika sätt. Vissa barn blir piggare av det och har lättare att klara av sina dagar, medan 

andra barn kan bli trötta och ibland kan det göra att de knappt orkar äta mat när det 

blir lunch. Därför menade de att det som förskollärare gäller att vara flexibel och 

försöka göra det som är bäst för barngruppen. Några barn kanske behöver få gå ut 

ganska tidigt på morgonen för att ges möjlighet att få göra av med sin energi medan 

andra barn behöver vara aktiva en mindre stund för att inte bli för trötta.  
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Man ser ju skillnad. Vissa barn ser man ju att dom blir trötta av det och 

vissa barn ser man ju att dom klarar sin dag bättre. Dom behöver ju få 

förbruka sin energi på sina egna villkor. Det händer ju ibland att barnen 

blir för trötta när de har rört på sig mycket och sen knappt orkar äta 

lunch (Förskollärare 4).  

Vissa barn har mer energi än andra och då är det viktigt att man ger dom 

rätt förutsättningar för att göra av med den energin, så de är klart att den 

fysiska aktiviteten påverkar barnen väldigt mycket (Förskollärare 8).  

En förskollärare berättar om att de har ett barn i sin barngrupp som de i början hade 

stora problem med då barnet ofta slog de andra barnen på förskolan eller mest sprang 

omkring inomhus och skrek. De upptäckte efter ett tag att om de gav barnet möjlighet 

att få göra av med sin energi redan tidigt på morgonen så blev barnet lugnare inomhus 

sedan och fungerade bättre i gruppen. Hon påpekar att det handlar om att göra det 

bästa möjliga både för det individuella barnet, men även för övriga barngruppen så 

att det ska fungera så bra som möjligt för alla.  

Vi hade ett barn hos oss som i början nästan gav sig på sina kompisar 

och som aldrig lyssnade på oss vuxna. Hen sprang bara runt och gjorde 

lite vad som helst och va ofta ganska högljudd. Men efter några veckor 

så kom vi på att det hjälpte om barnet fick hjälp med att göra av med 

sin energi några gånger under dagen. det kunde handla om att få ut och 

springa, cykla eller vara inne och göra något där barnet var tvungen att 

tänka mycket. Hen fungerade sen mycket bättre och de andra barnen 

behövde inte gå runt och va rädda för att bli attackerade (Förskollärare 

2). 

I resultatet framkommer att förskollärarna tror att barnen ibland är stillasittande 

ganska mycket hemma och därför är det viktigt att barnen får röra mycket på sig under 

sina dagar på förskolan menar de. Förskolan ska ju fungera som ett komplement till 

hemmet och därför menade de att det är viktigt att hjälpas åt för att barnen ska få så 

bra förutsättningar som möjligt. Alla förskollärare är överens om att den fysiska ak-

tiviteten påverkar barnen på ett positivt sätt, men några av dem menade också att den 

påverkar barnen på olika sätt. Vissa blir trötta av den medan andra kan upplevas pig-

gare och få lättare för att klara sin dag av den, det är alltså viktigt att vara flexibel och 

se till varje individ. 
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6 Diskussion och analys  

I detta kapitel kommer det resultat som framkommit diskuteras och analyseras i för-

hållande till tidigare forskning. Sist i kapitlet kommer förslag på vidare forskning tas 

upp. 

6.1 Miljöns betydelse  
I resultatet framkom det att förskollärarna anser att miljön var en av de faktorer som 

påverkade möjligheten för barn att vara fysiskt aktiva mest. De pratar om att utform-

ningen av miljön och det material som förskollärarna väljer ut att ge barnen är det 

som är grunden för de förutsättningar som barnen får för att vara fysiskt aktiva. Även 

O’Dwyer et al. (2013) lyfter fram att en av de faktorer som kan påverka om barns 

möjligheter till fysisk aktivitet ökar är miljön på förskolan. Vi tänker att det är ganska 

självklart att miljön påverkar hur mycket fysiskt aktiva barn är. Finns inte material 

eller utrymme för det så minskar barnens intresse också för att röra på sig. 

Det borde skapas mer utrymme för barn att vara fysiskt aktiva inomhus genom dans 

eller liknande menar Sugiyama et al. (2010). I vår studie däremot lyfter flera förskol-

lärare fram att de ibland försöker hålla enklare fysiska aktiviteter som till exempel 

dans och rörelsesånger inomhus och då flytta undan en del av möblerna för att göra 

en större yta att kunna röra sig på. Men annars försöker de hålla nere på springet 

inomhus för att det minska risken för att barnen ska skada sig, även för att hålla nere 

på ljudvolymen då barnen ibland kan bli väldigt högljudda när de springer och leker. 

Två förskollärare menade också att barn är fysiskt aktiva även när de målar eller pärlar 

och den sortens fysisk aktivitet finns ju utrymme för inomhus. Vi tolkar detta som att 

förskollärarna i vår studie gärna skulle vilja hålla fler fysiska aktiviteter inomhus men 

samtidigt finns inte alltid möjligheten då utrymmet på förskolorna ofta är begränsat 

och det blir svårt att lyckas flytta undan möbler så att barnen kan springa utan att 

riskera att springa in i något och skada sig. Tar men däremot med även de finmoto-

riska aktiviteterna så finns det utrymme för dessa inomhus. 

Alla förskollärare var överens om att den fysiska aktiviteten till stor del ökar utomhus 

då det där oftast finns större ytor för barnen att röra sig på. Cardon et al. (2008) hävdar 

att så fort förskolebarn kommer ut på gården så ökar deras fysiska aktivitet då de kan 

röra på sig mer än de kan inomhus. I resultatet framkom det att på vissa förskolors 

utegårdar har de backar, kullar, stenar och stubbar som barnen kan använda sig av 

och med hjälp av dessa material även får möjlighet att utveckla sin motorik. En del 

förskollärare berättar att deras förskola ligger i närheten av skog och att de brukar går 

dit för att barnen ska få möta olika slags underlag. Hustyi et al. (2012) menar att när 

barnen kommer utomhus får det möta andra olika slags underlag som de inte får möj-

lighet att möta inomhus. Vår tolkning av detta är att förskollärarna tycker att barnen 

är fysiskt aktiva utomhus, då miljön där tillåter det mer än inomhus. När barnen är 

utomhus så sker det mer spontant att barnen rör på sig själva utan att förskollärarna 

håller i aktiviteter.   
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6.2 Förskollärares syn på den fysiska aktiviteten 
I resultatet går det att se att alla förskollärare tycker fysisk aktivitet är viktig för barnen 

och med hjälp av den fick barnen möjlighet att utveckla sin motorik. Flera av förskol-

lärarna pratar också om att de försöker planera in fysisk aktivitet varje vecka, men de 

tycker även barnen var duktiga på att röra på sig själva när de är på förskolan. Van 

Cauwenberghe et al. (2013) menar att det är viktigt med fysisk aktivitet på förskolan 

för att den kan hjälpa till att förbättra barns motorik. Erdem (2018) kom i sin studie 

fram till att förskollärare ibland inte har så stor kunskap kring fysisk aktivitet och på 

grund av det väljer bort det i verksamheten för att istället jobba med sådant som de 

har mer kunskap om. Detta kopplar vi till vad en förskollärare berättade om där hon 

lyfter fram att hon själv kände på hennes förskola skulle de kunna bli bättre på att 

jobba med fysisk aktivitet, hon menade att ibland ses den kanske inte som lika viktig 

som andra saker i förskolan. Här tänker vi att det kanske kan bero på just okunskap, 

men även förskollärarnas egna intressen. Är de inte själva intresserade av fysisk akti-

vitet utan någonting annat så blir det nog lätt fokus på det man själv intresserar sig 

för. Sedan kan det säkert också bero på tidsbrist då det finns många viktiga delar att 

arbeta med från läroplanen och det kan vara svårt att hinna med allt. Den fysiska 

aktiviteten kan då bli det som fokuseras minst på och tänka att barnen är ändå fysiskt 

aktiva när de är utomhus och rör på sig.  

I resultatet framhåller förskollärarna att de tycker att den fysiska aktiviteten är ett bra 

hjälpmedel till observation för att få syn på barn som kan vara i behov av extra hjälp 

och stöd i sin motoriska utveckling. I den tidigare forskningen lyfter Hustyi et al. 

(2012) också fram just den fysiska aktiviteten som ett bra redskap för att upptäcka de 

barn som är i behov av stöd i sin utveckling. Detta är något vi håller med om, det är 

bra att observera fysisk aktivitet för att få syn på de barn som behöver extra stöd, det 

kan vara väldigt svårt att få syn på detta i den övriga vardagliga verksamheten då 

fokuset kanske ligger på något helt annat.   

När förskollärarna i vår studie berättar om deras förskolor och inomhusmiljön fram-

kommer det att de inte vill låta barnen röra på sig så mycket inomhus då de är rädda 

att barnen ska skada sig genom att springa in i möbler, halka eller krocka med någon. 

I tidigare forskning har forskarna Erdem (2018) och Coleman och Dyment (2013) 

däremot fått fram från förskollärare i sina studier att de upplever en oro över barnens 

säkerhet när de leker utomhus, då de känner att de inte har samma kontroll utomhus 

som inomhus. Här finns alltså en skillnad mellan tidigare forskning och vår studie. Vi 

upplever det som att förskollärarna tycker det är lugnare och skönare när barnen är 

utomhus för att de då inte behöver hålla efter barnen på samma sätt som det behövs 

inomhus. Det är mer tillåtande ute då barnen får springa så mycket de vill och även 

kunna vara mer högljudda, något som förskollärarna troligen inte tillåter inomhus. 

6.3 Fysisk aktivitet och barnet 
De flesta förskollärarna lyfter fram att den fysiska aktiviteten är viktig för att få bar-

nen att röra på sig. Det är även viktigt att ge barnen möjligheter att röra på sig under 

dagarna när de är på förskolan då man inte vet hur mycket barnen får röra på sig 

hemma. Förskollärarna menar att på vissa barn kan de ibland se att barnen troligen 

inte är så fysiskt aktiva hemma och därför behöver få den möjligheten på förskolan 

för att utveckla sin motorik. Detta kopplar vi till det Van Cauwenberghe et al. (2013) 
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skriver i sin forskning där de hävdar att det är positivt att minska stillasittandet på 

förskolan eftersom det är bra för barns hälsa att röra på sig. Vår tolkning är att förs-

kollärarna vill vara ett komplement till hemmet och ge barnen möjlighet att få göra 

saker under sina dagar på förskolan som de inte alltid får göra hemma.  

Förskollärarna berättar om att de tycker att den fysiska aktiviteten påverkar barnen 

positivt men den kan påverka barnen på olika sätt, vissa barn blir piggare av den och 

andra barn kan bli trötta och knappt orka sitta upp och äta maten vid lunchtiden. För-

skollärarna menar då att de måste vara flexibla och låta vissa barn vara mer aktiva på 

morgonen för att få göra av med sin energi, medan andra barn tar det lite lugnare på 

morgonen så deras energi skall räcka hela dagen. Detta kopplar vi till det Pagels och 

Raustorp (2013) tar upp i sin forskning, det är viktigt att låta barnen leka och röra på 

sig då detta är motorn i barns utveckling. Vår tolkning av detta är att barnen kan be-

höva olika slags rörelser och lekar. För vissa kan det handla om mer aktiva saker där 

de rör mycket på sig, för andra lite lugnare aktiviteter. Det är nog viktigt att tänka på 

att alla barn faktiskt är olika och därför går det inte alltid att göra exakt samma saker 

med alla barn, utan det är viktigt, precis som förskollärarna i studien säger, att se till 

varje barns behov. 

6.4 Slutsats 
De förskollärare som ställde upp på att bli intervjuade tyckte att studiens syfte är vik-

tigt, det är ett ämne som är väldigt aktuellt idag då många barn är mycket stillasit-

tande. De menar att i dagens samhälle är det mycket mer TV, datorer och plattor som 

gäller för barnen och det kan vara en sak som bidrar till barnens stillasittande. Under 

intervjuerna så framkommer det att förskollärarna ibland känner att de behöver bli 

bättre på att arbeta med den fysiska aktiviteten och ge barnen möjlighet att röra på sig 

under sina dagar på förskolan.  

Under studiens gång har vi insett att det skiljer en del mellan vilken kunskap förskol-

lärarna har om ämnet och att vissa känner att de inte riktigt vet hur de ska jobba med 

detta i verksamheten. Därför tänker vi att det kan vara bra för förskollärare att få ut-

veckla sina kompetenser inom den fysiska aktiviteten och på så sätt få hjälp med att 

komma igång med sitt arbete kring den.  

Slutligen blir svaret på våra forskningsfrågor att förskollärarna anser att den fysiska 

aktiviteten är viktig för barnen och något som man bör arbeta med på förskolan. De 

lyfter fram att det är deras ansvar att se till så att miljön bjuder in barnen till att vara 

fysiskt aktiva, men de menar också att barnen har störst möjlighet till att vara fysisk 

aktiva utomhus. Utomhus finns mer ytor för barnen att röra sig på än vad det gör 

inomhus. Hur förskollärarna använder sig av den fysiska aktiviteten varierar, vissa 

har planerade aktiviteter någon gång i veckan medan andra säger att de inte har några 

planerade aktiviteter just nu. Flera av dem menar att barnen är fysiskt aktiva när de är 

utomhus och springer, klättrar eller cyklar. Två säger att barnen även är fysiskt aktiva 

när de målar och pärlar, men då handlar det mer om finmotorik. Men alla är överens 

om att barnen är fysiskt aktiva under sina dagar på förskolan, men på olika sätt. 
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6.5 Förslag på vidare forskning 
I vår studie valde vi att ha förskollärare som respondenter och göra intervjuer med 

dessa för att på så sätt ta del av förskollärarnas tankar och berättelser kring fysisk 

aktivitet. En sak vi aldrig fick möjlighet att veta var hur barnen själva upplever den 

fysiska aktiviteten och hur den påverkar dem. När vi letade efter tidigare forskning 

fanns en del om barns upplevelser och tankar kring detta, men då oftast från äldre 

barn som går i skolan. Vi tänker att det kan bero på att barnen på förskolan är små 

och det är svårare att intervjua dem och få dem att förklara vad de tycker och tänker. 

Skulle de däremot få de rätta verktygen så är det inte omöjligt att det skulle gå att göra 

barnintervjuer inom detta område. Med svar från barnen själva om hur de upplever 

att den fysiska aktiviteten påverkar dem skulle resultatet kunna bli mer tillförlitligt då 

det är barnens egna perspektiv som kommer fram.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Missiv  
Hej! Vi heter Emelie Block och Johanna kring och är två studenter som läser sjunde 

och sista terminen till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu håller vi 

på att starta upp vårt examensarbete och syftet med vår undersökning är att ta reda på 

förskollärares syn på fysisk aktivitet i förskolan. I vår undersökning har vi valt att 

använda oss av förskollärare som just nu jobbar på en förskola.  

Vi kommer i undersökningen använda oss av semistrukturerade intervjuer och inter-

vjun beräknas ta ca. 30 minuter. Under intervjun kommer vi att använda oss av ljud-

upptagning och anteckningar. Vi planerar att genomföra intervjuerna v.47 och v.48 

2019.  

Vi kommer förhålla oss till de forskningsetiska principerna och detta innebär att du 

som deltar är anonym i undersökningen och vi kommer enbart att använda svaren till 

denna undersökning. Du deltar helt frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta 

din medverkan under intervjun. Så fort vårt examensarbete är godkänt så kommer vi 

att radera all insamlade data. Vår undersökning kommer att presenteras som en upp-

sats vid Linnéuniversitetet och kommer som en slutversion att läggas ut på databasen 

DiVA.  

Om du vill delta i vår undersökning, vänligen hör av dig till oss på nedanstående 

kontaktuppgifter. Ditt deltagande skulle betyda mycket för oss.  

 

Om du har några frågor så är det bara att höra av dig till oss.  

Emelie Block: es223si@student.lnu.se 

Johanna Kring: jk223ed@student.lnu.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Vilken ålder har barnen i din barngrupp? 

Vilken storlek har barngruppen som du arbetar i? 

Hur ser personaluppsättningen ut på din avdelning? 

Intervjufrågor:  

Hur ser du på̊ fysisk aktivitet i förskolan? 

Hur ser du som förskollärare på betydelsen av att arbeta med planerade fysiska akti-

viteter för barnen?  

Hur ofta genomför ni planerade fysiska aktiviteter på förskolan? 

Vilka förutsättningar har barnen till fysisk aktivitet inomhus respektive utomhus?  

I vilka situationer är barnen i din barngrupp fysiskt aktiva?  

Hur anser du fysisk aktivitet påverkar barnen?  

 

 


