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ABSTRACT 

 

Emmy Johansson & Jenny Paulsson 

 

Fysisk aktivitet i förskolan 

En studie av några pedagogers arbete med fysisk aktivitet i förskolan 

 

Physical activity in preschool 

A study about how a couple of preschool teacher’s work with physical activity in preschool 

 

     Antal sidor: 34 

Studiens övergripande syfte är att skapa fördjupad förståelse kring betydelsen av fysisk 

aktivitet i förskolan. Mer specifikt är syftet att undersöka vilken betydelse pedagoger tilldelar 

fysisk aktivitet i den pedagogiska verksamheten. Vår avsikt är också att ta reda på hur 

pedagogerna uppfattar sambandet mellan fysisk aktivitet och lek. De frågeställningar denna 

studie tar upp är: Hur ser pedagoger på betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan? Hur planerar 

och genomför pedagoger arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? Hur ser pedagoger på 

sambandet mellan fysisk aktivitet och lek? 

Detta är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med sex verksamma förskollärare. Utifrån 

frågeställningar och intervjuer visar resultatet av studien att pedagogerna dagligen arbetar 

med fysisk aktivitet på ett medvetet sätt. Studien visar också att pedagogerna ser samband 

mellan fysisk aktivitet, lek och miljö. Avslutningsvis anser pedagogerna att fysisk aktivitet i 

förskolan är en nödvändighet för barnen och deras välbefinnande. 

 

Sökord: fysisk aktivitet, rörelse, motorik, lek, förskola, pedagog 
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1 Bakgrund 

Samhället har förändrats de senaste årtiondena medan människokroppen inte har gjort det. Ett 

av de största skälen till att utöva fysisk aktivitet är att människokroppen är gjord för ett liv i 

rörelse och att regelbunden fysisk aktivitet ger positiva effekter på människors hälsa. Att vara 

fysiskt aktiv minskar risken att drabbas av till exempel hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Idag 

är det inte ovanligt att läkare ordinerar motion och fysisk aktivitet för att öka den fysiska och 

psykiska hälsan. Barn är idag mer stillasittande framför till exempel tv och datorer, jämfört 

med för bara någon generation sedan, då det var vanligt att barn lekte tillsammans i skogen 

utan föräldrars tillsyn. Ökad mängd av stillasittande aktiviteter leder ofta till utebliven fysisk 

aktivitet. Detta leder i sin tur till att dagens barn löper större risk för att drabbas av övervikt 

och fetma (Faskunger 2008). Raustorp (2004) lyfter fram forskning som visar att satsningar 

på att förändra och öka barn och ungdomars utövande av fysiska aktiviteter ger stora summor 

tillbaka till samhället, bland annat genom sparade vårdkostnader. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2011) har rekommendationer, gemensamma för de nordiska länderna, tagits 

fram när det gäller barns fysiska aktivitet:  

Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag rekommenderas. 

Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet 

(Nordiska Rådet). 

Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen. 

Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge 

kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid 

samt koordination. 

(Statens Folkhälsoinstitut 2011) 

Fysisk aktivitet är ett aktuellt ämne och det pågår en debatt om hur stort utrymme fysisk 

aktivitet bör ha i förskolan och skolan, samt hur det påverkar barns koncentration och lärande. 

Det ser väldigt olika ut på olika skolor gällande fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. I 

Bunkeflostrand startades 1999 ett interventionsprojekt, Bunkefloprojektet – en 

hälsofrämjande livsstil, där flertalet forskningsprojekt ingår. Där har skoldagarna förlängts 

med 45 minuter för att det varje dag är schemalagt en lektion med fysisk aktivitet (Ericsson 

2005). I läroplanen för grundskolan står det att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket 2011:9). 

För barn i förskolan är fysisk aktivitet viktigt för att det främjar den motoriska utvecklingen 

och ger ökad kroppsuppfattning och självkontroll, som i sin tur ökar barns självkänsla och 
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självförtroende. Det är därför både aktuellt och relevant att studera barns möjligheter till den 

mängd fysisk aktivitet i förskolan som de har behov av. I vår kommande yrkesroll som 

pedagoger är det viktigt att vi är medvetna om vårt förhållningssätt och vår syn på fysisk 

aktivitet i förskolan, samt hur detta påverkar barns motoriska utveckling. Därför vill vi ta reda 

på hur pedagoger ser på fysisk aktivitet i förskolan och hur de därefter planerar sin 

verksamhet utifrån denna syn. 

Vi använder återkommande begreppet pedagoger och vi vill förtydliga att med det menar vi 

förskollärare som arbetar i förskolan. Vi väljer att använda oss av pedagoger då det är det 

mest förekommande begreppet i litteraturen.  

1.1 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att skapa fördjupad förståelse kring betydelsen av fysisk 

aktivitet i förskolan. Mer specifikt är syftet att undersöka vilken betydelse pedagoger tilldelar 

fysisk aktivitet i den pedagogiska verksamheten. Vår avsikt är också att ta reda på hur 

pedagogerna uppfattar sambandet mellan fysisk aktivitet och lek. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser pedagoger på betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan? 

 Hur planerar och genomför pedagoger arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? 

 Hur ser pedagoger på sambandet mellan fysisk aktivitet och lek? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning och utvald litteratur som är adekvat för vår studie.    

2.1 Tidigare forskning 

Här kommer vi beskriva tidigare forskning med anknytning till vårt ämne. Vi börjar med SIH-

projektet som syftar att kartlägga bland annat barns fysiska förmåga. En annan studie har 

genomförts inom Bunkefloprojektet där det studerats vilken påverkan ökad fysisk aktivitet 

kan ha på barns skolprestationer. 

2.1.1 Skola-idrott-hälsa 

Sedan år 2000 genomförs det omfattande och fleråriga forskningsprojektet Skola-idrott-hälsa, 

det så kallade SIH-projektet, vid Idrottshögskolan i Stockholm. Den flervetenskapliga 

studiens syfte är främst att kartlägga barns fysiska aktivitet och fysiska prestationsförmåga 

kopplat till barns nu- och framtida hälsotillstånd (Engström 2004). 

I SIH-projektet har en motorikstudie genomförts av Marie Nyberg & Anna Tidén (2006). 

Resultaten i studien visar att många barn har motoriska brister, framför allt när det handlar om 

grundrörelserna rulla, hoppa, stödja, balansera, åla och kasta. 40 % av de barn som går i 

grundskolans år 6 visar små eller stora brister när det gäller dessa grundrörelser. Nyberg & 

Tidén (2006) ser även samband mellan barn med svag motorik och övervikt. Drygt 50 % av 

dessa barn var överviktiga. Vidare menar de att om barn inte tycker att det är roligt med fysisk 

aktivitet och lek, på grund av de inte är tillräckligt rörliga, så blir de mer stillasittande. Det gör 

att de inte utvecklar sin motorik och det blir som en ond cirkel som är svår att bryta. Vidare 

konstaterar Nyberg & Tidén (2006) att övning ger färdighet och menar att om barn får 

möjlighet att vid upprepade tillfällen öva på specifika motoriska moment så utvecklas dessa.  

2.1.2 Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil 

1999 påbörjade Ingegerd Ericsson (2003) en interventionsstudie inom Bunkefloprojektet – en 

hälsofrämjande livsstil, där syftet var att studera eventuella samband mellan motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Studien berör elevernas skolprestationer i 

ämnena matematik och svenska. Resultaten av studien visar att ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning ger positiva effekter, framför allt inom områdena tal- och rumsuppfattning 

samt skriv- och läsförmåga. Ericssons (2003) studie visar även att ökad fysisk aktivitet i 

skolan ger positiv utveckling och förbättring av elevernas motorik. Däremot kunde studien 
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inte fastställa att koncentrationsförmågan hos barn kan förbättras med ökad fysisk aktivitet. 

Det gav endast indikationer på att de skillnader som fanns i koncentrationsförmåga mellan 

barn med god motorik respektive barn med motoriska brister minskade med ökad fysisk 

aktivitet. Det var på grund av att flera andra faktorer även kunde påverka resultatet och 

uppskattningen av koncentrationsförmågan. 

2.2 Litteraturgenomgång  

Här presenterar vi litteratur som berör fysisk aktivitet och några olika aspekter på dess 

betydelse för barn i förskolan.  

2.2.1 Motorisk utveckling 

Motorisk utveckling innebär att det enskilda barnet stegvis utvecklar färdigheter och 

kunskaper som på olika sätt har med rörelse att göra. Några exempel på dessa motoriska 

färdigheter är att krypa, klättra och hoppa. En viktig aspekt i den motoriska utvecklingen är att 

barnets personliga mognad och tillväxt samspelar med yttre ramfaktorer så som till exempel 

miljö. Det är utifrån detta samspel som det avgörs hur barnets motoriska färdigheter tar sig 

uttryck (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). 

När vi rör oss arbetar alla sinnen tillsammans för att skicka information till det centrala 

nervsystemet om den egna kroppen, rörelserna som utförs och om omvärlden. Sinnena har en 

viktig funktion som inte går att skilja från resten av kroppens funktioner, och dessa samspelar 

ständigt med varandra (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). Våra sinnen tar emot intryck och skickar 

dem vidare till hjärnan via nerver. Hjärnan gör en tolkning av sinnesintrycken för att skapa 

mening i dem och för att utveckla föreställningar av det upplevda och om omvärlden, vilket 

kallas för perception (Evenshaug & Hallen 2001). 

Ericsson (2005) talar om ett samband mellan motorisk utveckling och motoriskt lärande och 

beskriver det som en livslång process där människan lär genom hela livet och denna 

utveckling börjar i fosterstadiet. Hon menar att barns motoriska utveckling följer ett visst 

mönster och delar in utvecklingen i olika stadier eller faser. Barnet utvecklar i den första fasen 

reflexrörelser, i den andra fasen symmetriska rörelser och viljestyrda rörelser utvecklas i den 

tredje fasen. I den fjärde och sista fasen utvecklas motiverade, differentierade och 

automatiserade rörelser. Studier visar att utvecklingsförloppet sker på liknade sätt för de flesta 

barn. Däremot anser Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) att utvecklingsförloppet i barns 

motoriska utveckling skiljer sig åt beroende på flera orsaker. Faktorer som avspeglar sig på 
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hur den motoriska utvecklingen ser ut är till exempel miljö, samt psykiska och fysiska 

förutsättningar (a.a.). Barns reflexrörelser är medfödda rörelser och dessa utförs omedvetet 

när de reagerar på saker i olika situationer. Reflexerna är grundläggande för att den övriga 

rörelseutvecklingen ska kunna utvecklas, samtidigt har reflexerna också betydelse för den 

sociala utvecklingen. Reflexerna växer bort under de första levnadsåren hos de flesta barn 

(Evenshaug & Hallen 2001). 

Ericsson (2005) beskriver vidare olika utvecklingsprinciper i den motoriska utvecklingen. 

Den första principen är den cephalo-kaudala principen som innebär att utvecklingen sker 

uppifrån och ner. Barn lär sig först att lyfta huvudet, sedan bröstkorgen och vid kontroll av 

höftpartiet lär sig barn att sitta. I den andra principen, som är den proximo-distala principen, 

går utvecklingen inifrån och ut. Barn lär sig att använda arm- och benmuskulaturen innan de 

utvecklar kontroll över fingrar och tår. Principen om differentiering och integration innebär att 

barn slutligen förfinar och preciserar de stora rörelserna som bildar fullständiga 

rörelsemönster.  

Motorik kan enligt Langlo Jagtøien m.fl. (2002) delas in i två olika kategorier, grovmotorik 

och finmotorik. Grovmotorik innefattar stora rörelser som utövas med de större 

muskelgrupperna, till exempel armar och ben. Finmotoriken består av små precisa rörelser 

med de mindre muskelgrupperna så som händer och fötter. Dessa motoriska rörelser utvecklas 

genom mognad och lärande. 

2.2.2 Pedagogens roll i arbetet med fysisk aktivitet  

Pedagogen har en central roll i arbetet med fysisk aktivitet. Den främsta uppgiften kan enligt 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) vara att ansvara för att de nationella målen i förskolans 

läroplan uppnås. De menar också att pedagogen bör lägga stor vikt vid planeringsarbetet och 

använda sig av ett varierat arbetssätt. Det är utifrån de yttre förutsättningarna, till exempel hur 

miljön och barngruppen ser ut, som pedagogen bör planera och utforma arbetet med fysisk 

aktivitet. Som ledare är det viktigt att vara flexibel och att kunna anpassa arbetet efter de 

förutsättningar som finns på förskolan samt att kunna hantera oväntade situationer som kan 

uppstå i den pedagogiska verksamheten. Slutligen är det enligt Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000) också viktigt att utvärdera arbetet, dels för att kontrollera om de uppsatta målen är 

nådda och dels för att kunna utveckla och förändra verksamheten. 
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Att barn ges möjlighet att vara fysiskt aktiva är en viktig del i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Det är därför angeläget att varje pedagog tillgodoser barns rörelsebehov och det 

är hans eller hennes uppgift att erbjuda barnen positiva upplevelser i att utöva fysisk aktivitet 

varje dag. För att kunna göra det och även stimulera barns motoriska utveckling krävs 

kunskap om: 

 barns fysiska utveckling och växande 

 barns motoriska utvecklingsgång  

 sinnenas betydelse för rörelse 

 integrering av sinnena och motoriken 

 samband mellan motorik och lärande  

(Grindberg & Langlo Jagtøien 2000:21). 

Granberg (2000) menar att pedagogen ska vara medforskare i barns vardag för att på bästa sätt 

främja deras erfarenhets- och kunskapsvärld samt att ta tillvara på varje lärandetillfälle som 

ges och se varje barns utvecklingsmöjligheter.  

Planering av arbetet med fysisk aktivitet ska utgå från det enskilda barnet och var det befinner 

sig i den motoriska utvecklingen. Det är därför viktigt att pedagogen skapar situationer där 

barnet upplever att det som ska läras inte är för svårt och ouppnåeligt. Detta leder till att 

barnet känner trygghet och självtillit till den egna fysiska förmågan. Samtidigt är det också 

viktigt att ta tillvara på spontana situationer som barn visar intresse för, för att på ett naturligt 

sätt stimulera den motoriska utvecklingen där inga prestationskrav ställs på barnet. Genom att 

utgå från barnens erfarenhetsvärld och intresse vid planering av fysiska aktiviteter kan 

barnens motoriska utveckling stimuleras (Ericsson 2005). Nordlund m.fl. (1997) beskriver det 

som viktigt att koppla samman det lustfyllda lärandet med fysisk aktivitet för att lägga 

grunden för ett livslångt lärande. 

2.2.3 Lekens betydelse i arbetet med fysisk aktivitet 

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet utgöra en grund för ett livslångt 

lärande hos barnet. Samtidigt ska leken ha en central roll i den pedagogiska verksamheten där 

också den omgivande miljön ska stimulera till lek och olika fysiska aktiviteter. ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 

2010:10). 
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Leken spelar en stor roll i barns liv. Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) kan leken ses 

som en frivillig aktivitet där barn ges möjlighet att fantisera och skapa sin egen verklighet. 

Leken är ett sätt att bearbeta känslor och erfarenheter samtidigt som barn utvecklar kompetens 

i att förstå sig själv och andra inom olika områden. Granberg (2000) anser att leken är till för 

att öva de motoriska färdigheterna där barn tränar på att få kontroll över den egna kroppens 

olika rörelser. Leken och den fysiska aktiviteten är därför starkt förenade med varandra då 

lekar med fysiska inslag är viktiga för att stimulera och utveckla barns lärande samt stimulera 

den motoriska utvecklingen (a.a.). I leken sker en personlig utveckling hos det enskilda barnet 

som behöver stimulans i form av olika typer av lekar. Både stillsamma och lugna lekar samt 

vildare aktiviteter där barnet utmanas och stimuleras ytterligare är viktigt för att stimulera 

dess utveckling (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000).  

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) beskriver Maurice Merleau-Pontys teori om den fysiska 

aktivitetens koppling till leken. Han menar att kroppen är viktig för lekens existens. En 

välutvecklad fysisk förmåga där barnet känner tillit till sin egen rörelseförmåga ger barnet fler 

möjligheter att delta i olika leksituationer. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) anser att barnet lever i 

en fysisk värld eftersom kroppen och upplevelsevärlden aldrig är helt skilda från varandra. 

Allt som barnet gör i vardagen speglas av fysiskt aktiva rörelser, som till exempel när barnet 

gungar, kryper, springer, äter och skrattar. Mot bakgrund av dessa tankar menar Langlo 

Jagtøien m.fl. (2002) att det är viktigt att den fysiska leken uppmärksammas, både med 

oplanerade och spontana aktiviteter och med aktiviteter som har som mål att stimulera och 

främja barnets motoriska utveckling. 

2.2.4 Miljöns betydelse i arbetet med fysisk aktivitet 

Enligt Ericsson (2005) påverkas barns motoriska utveckling av den omgivande miljön. 

Genom att förbättra miljön i barns omgivning kan även möjligheterna för en positiv 

utveckling av barns motorik förbättras. Grahn (1997) menar vidare att om utemiljön är rik på 

möjligheter och inspiration till lek kan den utgöra en möjlighet för barns lek att utvecklas, 

samtidigt som en annan typ av miljö kan verka begränsande för leken. Faskunger (2008) har 

kommit fram till att barns fysiska aktivitet ökar i miljöer som inte är tillrättalagda och som 

inspirerar till rörelse genom stora ytor med naturlig terräng och inslag av träd och buskar. 

Förskolans planerade utemiljö måste ge barn förutsättningar att utveckla sin motorik genom 

att inspirera till lek och rörelse. Barn behöver plats för att kunna röra sig fritt, springa, cykla, 
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klättra och balansera. Utegården bör innehålla lekredskap som gungor, rutschkanor och 

klätterställningar som är viktiga för den motoriska utvecklingen (Granberg 2000). 

Innemiljön har inte samma möjligheter som utemiljön för fartfyllda fysiska aktiviteter som 

kräver stort utrymme. Däremot finns det möjligheter att ordna så att inomhuslekar i form av 

lättare fysiska aktiviteter kan genomföras (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). Genom att ha 

flera rum som barnen kan röra sig fritt mellan och ordna ett större rum där alla barnen får 

plats går det att genomföra rörelseträning dagligen (Nordlund m.fl. 1998). 

Dagens samhälle har utvecklats så att förutsättningarna för barn att röra och förflytta sig 

utomhus utan vuxna har minskat. Det utrymme barn har idag består till största del av 

lekparker och skolgårdar som övervakas av vuxna. Det finns flera anledningar till att barn 

idag har mindre rörelsefrihet. Till exempel har trafiken ökat, vägar till och från skolor och 

andra platser anses inte säkra och det i sin tur påverkar föräldrar som ur ett 

trygghetsperspektiv inte vågar låta sina barn leka ute på samma sätt som barnen gjorde förr 

(Faskunger 2008). 

2.2.5 Effekter av fysisk aktivitet 

På många håll lyfts tankar om att barns koncentrations- och inlärningsförmåga är nära 

sammanbundet med barns motoriska utveckling och Ericsson (2005) påpekar att det trots 

detta finns väldigt få vetenskapliga studier som stöder dessa samband. Samtidigt beskriver 

hon flera sätt att se på hur barns koncentrationsförmåga hänger samman med deras 

inlärningsförmåga och hur det kan kopplas ihop med motorisk utveckling och eventuella 

brister i motoriken. Bland annat tar hon upp att om inte grovmotoriken automatiseras kan det 

påverka koncentrationsförmågan negativt. Den energi som går åt till att koncentrera sig på de 

motoriska momenten kan göra att arbetsminnet blir lidande och kan därmed skapa svårigheter, 

exempelvis med läsning och skrivning. Något som också kan påverka barns 

koncentrationsförmåga är eventuella svårigheter med att tolka olika sinnesintryck. Raustorp 

(2004) beskriver även han hur motorikens utveckling hör samman med hur perceptionen 

utvecklats och dessa båda är förutsättningar för barns koncentrationsförmåga, vilken i sin tur 

har stor inverkan på barns lärande. Genom att fysisk aktivitet har en betydande funktion i 

barns liv förbättras koncentrationsförmågan och indirekt gör det att barns motorik och lärande 

hänger samman. Även Nordlund m.fl. (1997) menar att utvecklingen av barns olika förmågor 

och kroppens funktioner inte går att skilja på. Det ena förutsätter det andra och bygger på 

vartannat. Utvecklingen av tankeförmågan och språket bygger på att de motoriska delarna 
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utvecklas och automatiseras. Då kan barnet, istället för att koncentrera sig på sina rörelser, 

koncentrera sig på att utveckla sin förmåga att kommunicera och tänka. Därmed påverkar 

barns motoriska utveckling den språkliga utvecklingen och i ett längre perspektiv allt lärande. 

Det är inte ovanligt att barn som tidigare inte haft några problem med det motoriska börjar 

visa tendenser till både motoriska och perceptuella brister när de börjar skolan. Det beror på 

att det i skolan ställs andra krav på att barnen ska kunna sitta stilla på sin plats och 

koncentrera sig på en viss uppgift. Både i förskolan och i skolans tidiga år kan det vara bra att 

arbeta med förebyggande insatser, som kan förebygga de motoriska problem som utgör hinder 

vid koncentration och inlärning. Vidare kan barn med god kroppskontroll även utveckla bättre 

självkänsla, vilket påverkar koncentrationsförmågan på ett positivt sätt (Ericsson 2005).  
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3 Metod 

I denna del kommer vi att ta upp hur vi genomförde vår studie och vilka forskningsetiska 

principer vi tagit hänsyn till. Vi kommer även att beskriva den forskningstradition vi utgick 

ifrån och val av metod vid insamling av data. 

3.1 Hermeneutisk forskningstradition 

I hermeneutikens början användes denna vetenskapliga forskningstradition för att tolka 

litterära och juridiska texter, till exempel Bibeln (Kvale & Brinkmann 2009). Patel & 

Davidson (2011) påpekar att forskningstraditionen har utvecklats till att numera även innebära 

att tolka mänskliga handlingar och yttranden för att få fördjupad förståelse för ett 

problemområde. Vidare beskriver de att det är helheten som är av intresse inom 

hermeneutiken och detta synsätt kallas för holism. 

Ödman (2007) lyfter fram olika beskrivningar av hermeneutiken som forskningstradition och 

menar att världen kan förstås och tolkas på olika sätt. Det går inte att bortse från de tidigare 

erfarenheter människor har med sig vid en tolkningsprocess och därför är det viktigt att vara 

påläst genom att ta del av tidigare arbeten, material och andras erfarenheter. Ödman (2007) 

beskriver vidare innebörden av begreppen förstå och tolka, vilka är viktiga utgångspunkter i 

den hermeneutiska forskningstraditionen. Förståelse och tolkning är i ett ständigt pågående 

samspel och det ena förutsätter det andra. Förståelse ses som grunden för de tolkningar som 

görs och är starkt sammanhängande med människors livsvärld. För att utveckla förståelse 

krävs verkliga upplevelser i kombination med teoretisk kunskap. Utifrån förförståelse och 

tidigare erfarenheter sker en tolkning som aldrig kan vara helt objektiv. På samma sätt som 

Ödman (2007) belyser Patel & Davidson (2011) också hur den egna livssituationen har en 

avgörande roll vid tolkning och förståelse av både det skrivna och talade ordet. 

Vi är intresserade av att se och förstå helheten av det problemområde vi har valt att studera 

och vi vill försöka förstå och tolka pedagogernas tankar och uppfattningar om studiens 

problemområde. För att kunna göra det satte vi oss in i ämnesområdet och fördjupade våra 

kunskaper. I och med detta blir vår utgångspunkt i studien den hermeneutiska 

forskningstraditionen. 
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3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

För att få fram material med relevans för våra frågeställningar har vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativ forskning riktar in sig på att studera ett problem eller 

områden där deltagarnas uppfattningar och förståelse ligger till grund för tolkningar och 

förståelse för deras omvärld (Bryman 2011). Vi har valt att använda oss av intervjuer vid 

insamling av data för att vi vill få en djupare kunskap om pedagogernas tankar, åsikter och 

erfarenheter av arbete med fysisk aktivitet. 

Enligt Patel & Davidson (2011) bör det vid planering och utformande av intervjuer tas hänsyn 

till två aspekter. Det första är i vilken grad intervjuerna är standardiserade. Det innebär i 

vilken utsträckning intervjuerna ska genomföras enligt exakt samma mall för att resultatet ska 

kunna jämföras och generaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Den andra aspekten är 

grad av strukturering. Består intervjuerna av öppna frågor med fritt svarsutrymme har 

intervjuerna låg grad av strukturering och lämnar stort utrymme för intervjupersonerna att 

själva tolka och formulera sina åsikter kring de ställda frågorna, utan att bli styrda att svara 

mellan på förhand bestämda alternativ. 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras med stor variation. En form av kvalitativ intervju är 

den semistrukturerade där intervjuprocessen är flexibel. Då utgår intervjuaren från ett antal 

frågor som har anknytning till det område som ska studeras. Intervjupersonen uppmuntras att 

utveckla sina svar på öppna frågor, vilket leder till att intervjuaren följer upp svaren genom att 

ställa följdfrågor (Bryman 2011). 

3.3 Metodkritik 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Fördelar med en kvalitativ metod är bland annat att det material som framkommer i 

studien är starkt kopplat till verkligheten. Samtidigt är beskrivningar ofta mer djupgående och 

detaljrika än vid kvantitativa undersökningar. Vid tolkning av resultat som framkommer 

genom en kvalitativ studie finns det dessutom utrymme för flera olika förklaringar och 

möjligheter då de är beroende av forskarnas olikheter och tolkningsförmågor. Detta kan även 

ses som en nackdel, då tolkningarna ofta speglar forskarnas egna förkunskaper och 

uppfattningar (Denscombe 2009). Kvalitativa undersökningar kan aldrig bli objektiva. 

Forskarnas egna uppfattningar ligger ofta till grund för hur till exempel intervjuer, som till en 

början vanligtvis genomsyras av öppna frågeställningar, fortlöper och åt vilket håll som 
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forskarna leder intervjupersonerna. Eftersom att de intervjupersoner som väljs ut i kvalitativa 

studier inte alltid är slumpmässigt utvalda kan de därför inte ses som representativa för en 

population. Därmed kan inte resultaten generaliseras till populationer, utan måste istället 

ställas i relation till teori (Bryman 2011). 

3.4 Urval 

I vår studie intervjuade vi sex förskollärare vilka arbetar på tre olika förskolor. Förskolorna 

ligger i två olika kommuner. Fem förskollärare arbetar med barn som är tre till fem år, och en 

arbetar med barn i åldern två till tre år. Vi vände oss till förskolor som vi kommit i kontakt 

med under vår utbildning, där vi genomförde två intervjuer på respektive förskola. Urvalet av 

pedagogerna är fem kvinnor och en man. Vi valde att intervjua utbildade förskollärare för att 

de med sina kunskaper och erfarenheter skulle kunna bidra med sin syn på fysisk aktivitet i 

förskolan. Valet att intervjua relevanta personer för studien kallar Bryman (2011) för målstyrt 

urval.  

3.5 Genomförande  

För att kunna tolka och förstå vårt insamlade material läste vi inledningsvis litteratur och 

forskning som berör vårt problemområde. Det gjorde vi för att vara pålästa och därmed bättre 

kunna tolka pedagogernas svar och resonemang. Detta menar Ödman (2007) är viktigt för att 

forskarnas tolkning påverkas av deras tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Vi tog kontakt med pedagogerna via telefon. Intervjuerna genomfördes på respektive förskola 

och pedagogerna fick själva bestämma vilken dag som passade dem bäst att genomföra 

intervjun på samt var på förskolan intervjuerna skulle genomföras. Vår ursprungliga tanke var 

att genomföra sex individuella intervjuer, men vi har gjort fyra individuella intervjuer och en 

parintervju. I parintervjun samspelade pedagogerna med varandra och tillsammans utvecklade 

de varandras tankar och åsikter. När vi intervjuade valde vi att båda två vara närvarande, för 

att lättare kunna följa upp informationen med följdfrågor under intervjuns gång. Vi såg också 

fördelen med att tillsammans hjälpas åt och komplettera varandra, för att få ett så användbart 

underlag som möjligt. Vi var medvetna om att bådas närvaro kunde göra att intervjuerna 

kunde uppfattas som och likna förhör. Dock var vi tydliga i början av intervjuerna med att 

förklara varför vi gjorde intervjuerna tillsammans och försökte skapa ett bra och avslappnande 

klimat. 
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När vi genomförde våra intervjuer utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna var 

öppna och framtagna med utgångspunkt i våra frågeställningar. Intervjuguiden fungerade som 

en vägledning för oss, och gav samtidigt pedagogerna möjlighet att med egna ord och 

beskrivningar svara på frågorna. Intervjuerna var semistrukturerade och samtalen fördes som 

dialoger mellan oss som intervjuare och pedagogerna som vi intervjuade. 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp att intervjuer kan registreras på olika sätt där det 

vanligaste sättet är att spela in samtalet. Vi spelade in våra intervjuer för att kunna 

koncentrera oss på pedagogerna och deras olika svar. Vidare transkriberade vi intervjuerna för 

att lättare kunna sammanställa ett resultat som var svar på våra frågeställningar. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar vidare att utskriften av intervjuerna är ett sätt att strukturera det 

insamlade materialet för att sedan kunna använda det vid analysprocessen. Vi valde att endast 

skriva ut det som sades under intervjuerna och uteslöt det ickeverbala, till exempel gester och 

mimik.  Även pauser och betoningar uteslöt vi, eftersom vi ansåg att det inte var relevant för 

vår studie. Denscombe (2009) beskriver det som mycket tidskrävande att skriva ut intervjuer 

och vi valde därför att dela upp transkriberingen mellan oss. 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Det vi ville få fram i vår studie är enskilda pedagogers syn på betydelsen av fysisk aktivitet i 

förskolan. Studiens syfte är också att undersöka hur pedagogerna planerar och arbetar med 

fysisk aktivitet i sina respektive verksamheter. Vi valde medvetet ut pedagoger från förskolor 

utan någon officiell inriktning mot fysisk aktivitet. Giltighet handlar, enligt Patel & Davidson 

(2011), bland annat om hur intervjuaren genom till exempel tidigare erfarenheter och 

kunskaper kan påverka intervjupersonernas svar och därmed resultatet. Under intervjuerna 

använde vi oss av öppna frågor och följde upp de svar vi fick med hjälp av passande 

följdfrågor. Detta kan ha påverkat intervjuernas riktning och även pedagogernas svar. Vårt 

resultat är baserat på våra specifika pedagogers personliga uppfattningar och beskrivningar i 

den aktuella kontexten. Därför anser Denscombe (2009) att resultatet inte kan vara helt 

objektivt. Men samtidigt är alla utbildade förskollärare, som arbetar utifrån läroplanen för 

förskolan och därmed har alla samma uppdrag, även när det handlar om fysisk aktivitet i 

förskolan. 

Med tanke på att vi undersöker några utvalda pedagogers individuella uppfattningar och 

arbete med fysisk aktivitet menar vi att deras uttalanden är trovärdiga och tillförlitliga för vår 
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studie. Resultatet vi fått fram kan inte generaliseras, men har en allmängiltighet med bärighet 

i andra pedagogiska förskoleverksamheter. 

3.7 Forskningsetiska principer 

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi förhållit oss till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Vi har tagit utgångspunkt i individskyddskravet som är 

ett grundläggande krav vid vetenskapliga undersökningar och konkretiseras i fyra huvudkrav. 

Bryman (2011) betonar vikten av att forskare är medvetna om de etiska principerna för att 

kunna handla etiskt riktigt vid genomförande av intervjuerna. Vår medvetenhet är också viktig 

för att kunna avgöra vad som är relevant för vår studie och dess syfte. 

Informationskravet 

Detta krav innebär att de personer som ska medverka i en studie informeras om dess syfte. De 

ska även informeras om att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas under intervjun 

(Bryman 2011). I vår studie har pedagogerna själva fått bestämma ifall de ville intervjuas och 

delta. Intervjuerna fortlöpte på pedagogernas villkor där de fick bestämma hur länge 

intervjuerna skulle pågå och var de föredrog att intervjuerna skulle genomföras. I våra 

intervjuer talade vi även om för pedagogerna att resultatet av vår studie kommer 

offentliggöras i en sammanställd rapport som de vid intresse kan ta del av. 

Samtyckeskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) krävs godkännande från de personer som ska medverka i 

studier. Eftersom att alla pedagoger i vår studie är myndiga behövdes inte något godkännande 

av vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet 

Det är varje forskares ansvar att hantera och förvara sitt insamlade material så att obehöriga 

inte kan ta del av materialet eller intervjupersonernas personuppgifter (Bryman 2011). I vår 

studie är pedagogerna anonyma och vi ansvarar för det material vi fått fram. 

Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att det insamlade materialet endast används i forskningssammanhang och 

inte med syften av icke-vetenskaplig karaktär (Vetenskapsrådet 2002). Vi ser till att vårt 

material endast används i vår avsedda studie. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultat vi fått fram från våra intervjuer. Det 

kommer vi att göra genom löpande text, varvat med citat från pedagogerna. 

4.1 Pedagogernas syn på betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan 

Alla pedagoger talar om att det är mycket viktigt för barn att få vara fysiskt aktiva och att få 

använda sina kroppar på olika sätt. Flera tar upp att barn har ett naturligt behov av att röra på 

sig och att det är viktigt för deras utveckling. 

Några pedagoger resonerar kring att barn behöver få röra på sig för att sedan kunna sitta still 

och koncentrera sig, samt att det är viktigt med en väl avvägd balans mellan fysisk aktivitet 

och lugn och ro i förskolans verksamhet. Vidare tar pedagogerna upp att de upplever att det 

finns ett samband mellan barns motorik och inlärning. De menar att barn som är fysiskt aktiva 

har lättare för att lära sig saker då de inte behöver koncentrera sig på de motoriska momenten. 

Ett par av pedagogerna poängterar också att den fysiska aktiviteten ska vara ett lustfyllt 

lärande som sker på ett lekfullt sätt. 

Vidare berättar pedagogerna att fysiskt aktiva barn, som har kontroll över sin kropp, kan 

utveckla en positiv självbild och god självkänsla. De påpekar att det blir tydligt när ett barn 

klarar något fysiskt moment. ”Jag kan klättra upp. Jag kan klättra i ringarna, se på mig.” 

4.2 Pedagogernas syn på sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa 

Efter genomförda intervjuer kan det konstateras att alla pedagoger förknippar fysisk aktivitet 

med hälsa. Som en pedagog betonar är det viktigt att lägga grunden i förskolan och göra 

fysisk aktivitet till en vana som barnen sedan har med sig vidare i livet. Pedagogerna tar upp 

vikten av att barn är fysiskt aktiva för deras välbefinnande, att alla måste röra på sig för att må 

bra. I en intervju lyfts tankar om att det är viktigt att tillsammans med barnen ha en dialog om 

hälsa. Pedagogen menar att barnen skapar en förståelse för hur fysisk aktivitet, utevistelse, 

mat, vila och hygien hänger samman, om pedagogerna pratar med dem om det och motiverar 

varför de måste gå ut eller tvätta händerna innan de ska äta mat. En pedagog berättar: ”man 

läser mycket i tidningar att många inte rör på sig tillräckligt mycket för att bygga upp sin 

kropp. […] Jag har läst om tonåringar som har suttit för mycket stilla och deras kropp blir 

svagare.” Hon menar att det kan bli lättare om man som barn får använda sin kropp mycket 

och att de kanske då blir bättre rustade för framtiden. 
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4.3 Pedagogernas arbete med fysisk aktivitet 

Pedagogerna betonar att det är av stor vikt att ha ett syfte och mål med de planerade fysiska 

aktiviteter som ska genomföras. De försöker varje vecka planera för att både gå till skogen 

och med jämna mellanrum även genomföra gymnastik- eller rörelsepass med sina respektive 

barngrupper. 

Alla pedagoger planerar och arbetar med fysiska aktiviteter på liknande sätt på deras 

respektive förskolor. Pedagogerna planerar varje vecka minst ett rörelsepass i en lekhall som 

finns tillgänglig på förskolan eller i en närliggande skolas gymnastiksal. Rörelsepassen 

innehåller ofta gymnastik till musik i form av Friskis & Svettis och ”miniröris”, samtidigt 

som olika lekar och övningar med olika grundrörelser utgör en stor del av rörelsepasset. 

En pedagog berättar att hennes avdelning ger varje barn inflytande genom att de får planera 

och leda ett rörelsepass. Efteråt får de reflektera kring hur det gick och hur det kändes. En 

annan form av inflytande som några pedagoger pratar om, då det handlar om fysisk aktivitet, 

är att barnen får vara med och påverka vart de ska gå, till exempel till skogen eller till en 

lekplats. 

Skogen är en bra miljö för barnen att vistas i är pedagogerna överens om. De menar att 

skogen är en plats där det finns nya utmaningar och möjligheter att erövra nya kunskaper och 

erfarenheter. Pedagogerna menar också att skogen är ett forum där barnens fantasi och 

kreativitet främjas. Detta sammanfattas genom följande citat: ”En stubbe blir en motorcykel 

eller de klättrar upp på stenen, ibland är det ett skepp och ibland är det en riddarborg eller 

ja, någonting annat som de kommer på då. Man måste få komma till skogen, för det är ett 

stort härligt rum där man kan använda hela kroppen och det doftar, det luktar och det låter 

och man får använda sina sinnen.” 

De flesta har en planerad dag varje vecka då de går till skogen där barnen får möjlighet att 

vara fysiskt aktiva. Alla påpekar vikten av att barnen får röra sig i kuperad terräng och tycker 

det är viktigt att barnen ges möjlighet att få uppleva den miljö som skogen har att erbjuda. En 

av pedagogerna menar att trots fördelarna med skogen så går hennes avdelning inte dit lika 

ofta som de skulle vilja. Det beror på att de tänker ur ett säkerhetsperspektiv och anser att de 

har för lite personal i förhållande till barngruppens storlek. 

Barn behöver daglig fysisk aktivitet. All fysisk aktivitet är inte planerad och styrd av 

pedagoger, utan alla betonar vikten av den vardagliga och spontana rörelsen. Något som 
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framkommer i en av intervjuerna är att barn själva hittar möjligheter för att utöva fysisk 

aktivitet på förskolan. En annan pedagog sa att ”det ska vara en naturlig del utav innehållet i 

verksamheten […] och vi kan stolt säga att varje dag har vi fysisk aktivitet på något sätt, 

antingen om den är styrd, planerad eller om den är spontan och fri.” Pedagogerna lyfter alla 

fram sin egen roll som en viktig del av arbetet med den spontana fysiska aktiviteten. 

Vardagssituationer, som på- och avklädning i samband med utevistelse, tar flera pedagoger 

upp som ett viktigt motoriskt moment som sker dagligen. En av pedagogerna utvecklar sitt 

resonemang och betonar vikten av att barnen själva får utföra de saker som de kan och att 

pedagogerna inte bör hjälpa barnen med allting, utan istället uppmuntra barnen att de kan 

själva. Vidare menar pedagogerna att deras roll är att uppmuntra, instruera och hjälpa barnen 

när det behövs. 

Pedagogers erfarenheter och intressen påverkar också hur arbetet med fysisk aktivitet ser ut. 

Många påpekar vikten av att ge barnen positiva erfarenheter och upplevelser med den fysiska 

aktiviteten och en av pedagogerna säger ”Det är det viktigaste som vi har att man ser glädjen 

i att röra på sig utan att det blir ett tvång.”  

Var och en av pedagogerna säger att barnen är ute varje dag. Förskolorna i vår undersökning 

har alla en anslutande utegård, med tillgång till gungor, rutschkanor och lekredskap av olika 

slag. En del av pedagogerna tar upp att små utegårdar där det inte finns några utmaningar för 

barnen kan utgöra hinder för den fysiska aktiviteten. 

4.4 Miljöns betydelse i förhållande till fysisk aktivitet 

Pedagogerna poängterar att miljön har stor betydelse i arbetet med fysisk aktivitet. Många 

framhäver de stora ytorna så som lekhallen och skolans gymnastiksal som en viktig faktor för 

att kunna utöva fysisk aktivitet. Några pedagoger skiljer på inomhus- och utomhusmiljö och 

menar att i en utomhusmiljö ges det mer frihet till större och vildare rörelser, med undantag 

för förskolans lekhall och skolans gymnastiksal där utrymme finns för spring och rörelse. 

Samtliga pedagoger anser att man i förskolan bör ha en miljö som är stimulerande, 

uppmuntrande och utmanande. Vidare anser de att miljön ska skapas och formas utifrån 

barnens intresse och behov. En pedagog menar att om barngruppens sammansättning 

förändras bör även miljön förändras för att hela tiden vara stimulerande och utvecklande för 

barnen. 
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Flera påpekar att inomhusmiljön kan utgöra ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet och 

begränsa barnens rörelselek. De menar att förskolans lokaler inte alltid är stimulerande eller 

utformade utifrån barnens behov och ser därför utegården som en viktig plats för barnens 

möjligheter att få röra på sig. Samtidigt vänder de på det och säger att trots detta så är det upp 

till dem som pedagoger att hitta lösningar och alternativa sätt att arbeta på och på så sätt 

kringgå det som kan ses som hinder för verksamheten. Vidare resonerar en annan pedagog om 

problematiken med inomhusmiljön och berättar att det finns ett rum på hennes avdelning där 

de lagt ut en stor matta där barnen bland annat kan dansa till musik. 

Något som alla pedagoger pratar om är säkerheten i förhållande till miljön. De funderar över 

hur mycket barnen ska begränsas när det handlar om att göra utmanande saker som ibland kan 

upplevas som farligt. Det kan till exempel handla om att låta eller inte låta barnen klättra på 

stora stenar i skogen. En del pedagoger ser det som farligt att klättra för högt upp medan 

andra pedagoger ser det som en utvecklingsprocess och ett lärande hos det enskilda barnet. 

Vidare säger de att det är en svår balansgång och att varje enskilt arbetslag bör fundera och 

reflektera över hur de på bästa sätt kan skapa en stimulerande miljö för barnen. Här beskriver 

också en pedagog att hon tillsammans med sitt arbetslag varje år går igenom den fysiska 

miljön och utvärderar den. En annan pedagog tror att en orsak till varför det är svårt att hitta 

en balans i hur mycket man ska tillåta eller inte är på grund av att de flesta pedagoger har 

olika synsätt och tankar.  

4.5 Pedagogernas syn på samband mellan fysisk aktivitet och lek 

Pedagogerna säger att det finns samband mellan fysisk aktivitet och lek. ”Den mesta leken är 

ju rörelse”, säger en av dem och påpekar samtidigt att det även behövs stillasittande lek, till 

exempel konstruktionslekar där barnen använder sig av mindre rörelser. Det kan vara att 

bygga med lego eller kaplastavar, vilket är utvecklande för barnens finmotorik. En annan 

pedagog beskriver hur barnen i sina rörelselekar fantiserar, ”de klättrar på staketen och leker 

att de klättrar upp på berg”. Det är ofta rörelse inblandat i barnens lek, som flera tar upp, och 

när barnen leker med inlevelse så menar flera av pedagogerna att leken är en form av fysisk 

aktivitet. Det går inte att skilja leken och det fysiska åt. En av pedagogerna tar upp att det är 

viktigt med fysisk aktivitet för att allt i barnens utveckling samspelar med vartannat. Hon 

påpekar även att för att barnen ska kunna delta i leken och i det sociala samspelet med andra 

barn så måste barnens motorik fungera. En av pedagogerna anser att det alltid går att se någon 

form av fysisk aktivitet i barns lek och att det vidare alltid finns lek inblandat i de fysiska 
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aktiviteter som finns på förskolan. Hon anser att det du har med dig i din egen ryggsäck, i 

form av egna erfarenheter, påverkar hur du ser på sambandet mellan fysisk aktivitet och lek. 
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5. Analys 

Utifrån våra frågeställningar gör vi i denna del en analys av det resultat vi fått fram och 

kopplar detta till vår forsknings- och litteraturgenomgång.   

5.1 Pedagogers syn på fysisk aktivitet i förskolan 

Det kan konstateras att alla pedagoger i vår studie tycker det är viktigt att arbeta med fysisk 

aktivitet i förskolan. Vi ser ett mönster i pedagogernas beskrivningar av sina respektive 

verksamheter när det gäller vikten av att barn är fysiskt aktiva. Det är av stor vikt enligt 

pedagogerna att barns rörelsebehov tillgodoses varje dag och att det är upp till varje pedagog 

att ge barnen positiva upplevelser som gör att de förknippar fysisk aktivitet med glädje. De 

poängterar vid upprepade tillfällen hur viktigt det är att det görs på ett lustfyllt sätt och att 

barnen får uppleva glädjen med att röra på sig. Fysisk aktivitet utgör här en stor del av 

förskolornas verksamhet och Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) poängterar hur viktigt det 

är att pedagogerna varje dag tillfredsställer barnens behov av rörelse. Att fysisk aktivitet bör 

vara lustfyllt menar även Nyberg & Tidén (2006). Samtidigt menar författarna att barn 

behöver vid upprepade tillfällen få öva de färdigheter som stimulerar deras motoriska 

utveckling. Det kan i sin tur leda till att andra motoriska färdigheter blir lättare att lära sig och 

i vuxen ålder ger de tidigt befästa rörelserna större möjligheter att i högre utsträckning utöva 

fysisk aktivitet. 

Det har tydligt framkommit i våra intervjuer att alla pedagoger tycker att det finns samband 

mellan fysisk aktivitet och barns lärande. De resonerar kring hur fysiskt aktiva barn med god 

motorisk utveckling inte behöver lägga så mycket energi på de motoriska momenten. Vidare 

menar de att därmed har barnen bättre förutsättningar till lärande och i ett längre perspektiv 

lyckas de bättre i skolan. Pedagoger betonar att det är viktigt att de själva har kunskap om de 

samband mellan barns motorik och lärande som finns. Detta kan tolkas som att de har insikt i 

hur viktig deras egen roll är i arbetet med barns lärande i ett längre perspektiv och vilka 

konsekvenser deras eget handlande kan få för det enskilda barnet. Att ha kunskap om 

sambanden mellan motorik och lärande är något som Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

anser att pedagogerna i förskolan måste ha för att kunna stimulera barnens motoriska 

utveckling. 

Flera pedagoger menar att barn som är fysiskt aktiva har lättare för att koncentrera sig och att 

den motoriska utvecklingen hänger samman med den kognitiva. En av pedagogerna lyfter 
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även fram att barns motoriska utveckling samspelar med sinnena. Detta resonemang är 

gemensamt med Raustorps (2004) beskrivning om hur barns motoriska utveckling hänger 

samman med utvecklingen av perceptionen, vilket i längden påverkar både 

koncentrationsförmågan och lärandet. Precis som pedagogerna menar Raustorp (2004) att 

barn som är regelbundet fysiskt aktiva har en förbättrad koncentrationsförmåga som ger 

barnen bättre förutsättningar för lärande. Det går att koppla ihop med vad Nordlund m.fl. 

(1997) påpekar, att barns motoriska utveckling påverkar den språkliga utvecklingen och allt 

lärande i ett längre perspektiv. Vår tolkning av pedagogernas svar och resonemang är att det 

är viktigt att redan i förskolan arbeta mycket med barns motorik och göra fysisk aktivitet till 

en naturlig del av vardagen. I ett längre perspektiv kan fysisk aktivitet ge större möjligheter 

för barns framtida skolgång. Ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan ger positiva 

effekter i form av förbättrade skolprestationer och ökad koncentrationsförmåga. Pedagogerna 

menar vidare att barn med god kroppskontroll kan utveckla en positiv självbild och god 

självkänsla. Detta är pedagogerna och Ericsson (2005) överens om och Ericsson (2005) menar 

dessutom att ökad självkänsla ger en positiv påverkan på koncentrationsförmågan. 

5.2 Pedagogernas syn på hälsa i förhållande till fysisk aktivitet 

Ett tema som blir synligt i pedagogernas tal om fysisk aktivitet är hur medvetna de är om 

vikten av att barn är fysiskt aktiva för att må bra. Detta tolkar vi som att pedagogerna är väl 

pålästa och intresserade av att barnen ska må så bra som möjligt. Det betyder vidare att barnen 

i förskolan tidigt får en vana av att vara fysiskt aktiva och att de då blir bättre rustade för 

framtidens utmaningar. Ett argument för att arbeta mycket med fysisk aktivitet, som flera 

pedagoger tar upp, är att alla mår bra av att röra på sig. Precis som pedagogerna menar 

Faskunger (2008) att regelbunden fysisk aktivitet påverkar barns utveckling samtidigt som 

barns nu- och framtida hälsotillstånd påverkas positivt. 

Flera pedagoger beskriver en problematik med att inte våga släppa ut barnen själva på gården 

eller gå iväg till närliggande skog, om de inte anser att de kan ta ansvar för barnens säkerhet. 

Det går hand i hand med Faskungers (2008) konstaterande att barn inte längre får leka i till 

exempel skogen utan föräldrars, eller andra vuxnas, tillsyn. Han menar vidare att i dagens 

samhälle leker barn inte lika mycket fritt utomhus som för bara något årtionde sedan, utan 

barn utför numera aktiviteter av mer stillasittande karaktär. Detta stämmer inte riktigt med det 

pedagogernas beskriver, för de menar att barn i förskolan får leka utomhus åtminstone en 

gång om dagen. 
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Uppfattningen om att mängden fysisk aktivitet påverkar människors hälsa är gemensam för 

alla pedagoger. Flera av dem tar upp att det är viktigt att barnen blir vana vid att vara fysiskt 

aktiva och att de då blir bättre rustade för framtidens utmaningar. Mot bakgrund av dessa 

beskrivningar om hur barn måste få utrymme att röra på sig för att må bra tolkar vi det som att 

pedagogerna har kunskap om att människokroppen är gjord för ett liv i rörelse, precis som 

även Faskunger (2008) lyfter fram. Vidare tolkar vi det som att när en del pedagoger pratar 

om barnens framtid så är det först och främst ur ett individperspektiv. Det som pedagogerna 

ger uttryck för angående barns framtid kan förstås med bakgrund mot Faskungers (2008) 

konstateranden. Han poängterar att barn i dagens samhälle bli mer och mer fysiskt inaktiva 

genom att mängden stillasittande aktiviteter ökar. Det kan få konsekvenser som att risken av 

att drabbas av kroniska sjukdomar, till exempel övervikt och fetma, ökar. Raustorp (2004) 

lyfter fram forskning som visar att satsningar på att förändra och öka barn och ungdomars 

utövande av fysiska aktiviteter ger stora summor tillbaka till samhället, bland annat genom 

sparade vårdkostnader. 

5.3 Pedagogernas arbete med fysisk aktivitet 

Vi kan konstatera att alla pedagoger planerar och genomför fysisk aktivitet varje vecka. 

Planeringen sker på likande sätt hos samtliga pedagoger då de har gymnastik i antingen 

förskolans lekhall eller skolans gymnastiksal. Pedagoger går också till skogen med sina 

respektive barngrupper. Alla påpekar vikten av att barnen får röra sig i kuperad terräng och 

tycker det är viktigt att barnen ges möjlighet att få uppleva den miljö som skogen har att 

erbjuda. Gemensamt för alla pedagoger är att de medvetet arbetar med grundrörelserna som 

till exempel springa, klättra och hoppa i arbetet med fysisk aktivitet. Flera pedagoger berättar 

att de aktivt jobbar med barns motoriska utveckling för att ge dem möjlighet och stimulans att 

utveckla kroppens rörelseförmåga. Grahn (1997) anser att en utemiljö som är rik på 

möjligheter och inspiration till lek och fysisk aktivitet kan vara utvecklande för barns lek. 

Samtidigt tar Faskunger (2008) upp att barns fysiska aktivitet ökar i de miljöer som skogen 

har att erbjuda, som inte är tillrättalagd. Vidare menar han att skogen inspirerar till rörelse 

med sina stora ytor med naturlig terräng och inslag av träd och buskar. 

När pedagogerna beskriver arbetet med fysisk aktivitet med sina respektive barngrupper 

poängterar de vikten av att låta barnen vara delaktiga. Det kan till exempel vara att de får 

bestämma vad ett rörelsepass ska innehålla. Vi tolkar det som att pedagogerna gör detta för att 
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skapa möjligheter för ett lustfyllt lärande. När barnen får uppleva att de har inflytande och 

deras tankar och åsikter lyfts fram, skapas möjligheter för ett lustfyllt lärande.  

En av pedagogerna pratar om pedagogens roll vid planering av fysisk aktivitet och beskriver 

att det är viktigt att ha ett syfte och mål med det som ska göras. Detta tolkar vi som att 

pedagogerna utgår från läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) i arbetet med fysisk 

aktivitet, vilket allt arbete i den pedagogiska verksamheten ska göra. Grindberg & Langlo 

Jagtøien (2000) menar att pedagogernas främsta uppgift i arbetet med fysisk aktivitet är att 

arbeta mot de nationella målen i förskolans läroplan. Samtidigt ska pedagogerna planera och 

utforma arbetet med fysisk aktivitet utifrån den närliggande miljön och barngruppens 

sammansättning. Nordlund m.fl. (1997) skriver att det är viktigt att utgå från barnets 

erfarenhetsvärld och intresse vid planering av fysiska aktiviteter för att stimulera den 

motoriska utvecklingen.  

5.4 Daglig fysisk aktivitet 

Vi kan konstatera att pedagogerna anser att all fysisk aktivitet inte är planerad och styrd av 

pedagoger, utan alla betonar vikten av den vardagliga och spontana rörelsen. 

Vardagssituationer, som på- och avklädning i samband med utevistelse, tar flera pedagoger 

upp som ett viktigt motoriskt moment som sker dagligen. Många anser också att barn själva 

hittar och skapar möjligheter till att utöva fysisk aktivitet på förskolan. Vidare kan vi se att 

pedagogerna ser sin egen roll som pedagog som viktig för den spontana och vardagliga 

rörelsen. Vi tolkar det som att pedagogerna menar att de bör ta tillvara på spontana situationer 

som barnen visar intresse för, för att på ett naturligt sätt stimulera den motoriska utvecklingen 

där inga prestationskrav ställs på barnen. Framförallt menar de att det är viktigt att varje 

pedagog ger barnen positiva erfarenheter och upplevelser i och med fysisk aktivitet.  

Pedagogerna anser att alla rörelser som barn gör i vardagen speglas av fysiska aktiviteter. Vår 

tolkning blir därför att pedagogerna ser det som både viktigt och nödvändigt att använda sig 

av ett varierat arbetssätt, både planerade och spontana aktiviteter i arbetet med fysisk aktivitet. 

Slutligen tolkar vi det som om pedagogerna menar att arbetet med fysisk aktivitet ska vara 

lustfyllt för att kunna lägga grunden för ett livslångt lärande. Nordlund m.fl. (1997) anser 

precis som pedagogerna att det är viktigt att koppla samman det lustfyllda lärandet med fysisk 

aktivitet, just för att stimulera och främja ett livslångt lärande. Ericsson (2005) beskriver det 

som viktigt att som pedagog ta tillvara på spontana situationer som barnen visar intresse för, 
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för att på ett naturligt sätt stimulera den motoriska utvecklingen där inga prestationskrav ställs 

på barnen. 

5.5 Pedagogernas syn på samband mellan fysisk aktivitet och lek  

Återkommande ger pedagogerna uttryck för uppfattningen att det finns samband mellan fysisk 

aktivitet och lek. De anser att rörelse ofta är inblandat i barns lek och det går inte att skilja 

leken och det fysiska åt eftersom allt i barns utveckling samspelar med vartannat. En av 

pedagogerna påpekar vikten av att blanda stillsamma och lunga fysiska aktiviteter där små 

rörelser är i fokus med vildare aktiviteter där stora rörelser är i fokus, detta för att stimulera 

både grov- och finmotoriken. Enligt vår tolkning tycker pedagogerna att leken bör ses som en 

naturlig del av den pedagogiska verksamheten och bör uppmärksammas av alla som arbetar i 

förskolan. För att barnen ska kunna delta i leken och i det sociala samspelet med andra barn så 

måste barnens motorik fungera. En av pedagogerna menar att barn som kan hantera sin kropps 

olika rörelser, kan lägga all sin tid och energi på att delta i leken på ett naturligt sätt. Fantasi är 

också, enligt vår tolkning av pedagogernas svar, en viktig del i barnens rörelselekar. I barnens 

lek, fantiserar de ofta om och kring sin egen verklighet. 

Merleau-Pontys teori kan hjälpa till att förstå på vilket sätt kroppens olika förmågor är viktiga 

för lekens existens. Om det enskilda barnet har en utvecklad fysisk förmåga och känner tillit 

till den egna rörelseförmågan ger det barnet fler möjligheter till att delta i olika leksituationer 

(Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). Granberg (2000) anser att fysisk aktivitet och lek är 

förenande med varandra eftersom att barn behöver fysiska inslag i leken för att utveckla 

lärandet och den motoriska utvecklingen. Grindberg & Jagtøien (2000) anser att det är viktigt 

att barn får olika stimulans i form av olika typer av lekar för att utmana och stimulera den 

motoriska utvecklingen. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska leken ha en 

central roll i den pedagogiska verksamheten där också den omgivande miljön ska stimulera 

till lek och olika fysiska aktiviteter. 

5.6 Miljöns betydelse i förhållande till fysisk aktivitet 

Ett mönster som blir synligt är den återkommande insikten som ställer krav på hur utemiljön 

är organiserad. Utemiljön, som är i form av förskolornas anslutande gårdar, är inrättad med 

lekredskap av olika slag där det också finns stora ytor där barnen kan röra sig fritt och bland 

annat springa, cykla och klättra. Skogen är också en miljö som många pedagoger framhäver 

som viktig. De menar att skogen och dess kuperade terräng är värdefull för barnens motoriska 
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utveckling. Vi kan se att många pedagoger anser att innemiljön kan utgöra ett hinder för 

arbetet med fysisk aktivitet. De menar att barnen i en innemiljö inte får utrymme för deras 

rörelsebehov eller sina fartfyllda lekar. Vidare beskriver en av pedagogerna hur de på hennes 

avdelning har inrett ett rum med en stor matta på golvet, där barnen har möjlighet att bland 

annat dansa till musik. Vår tolkning är att alla pedagoger tycker att miljön har stor betydelse 

för barns motoriska utveckling och att de själva har en viktig roll i utformandet av miljön, 

både inomhus och utomhus. Det kan till exempel handla om att låta barnens intressen och 

behov ligga till grund för miljöns utformning. Miljön ska kunna förändras och förbättras i 

förhållande till barngruppens sammansättning, detta för att hela tiden vara stimulerande och 

utvecklande för varje enskilt barn. Vi tolkar det som att pedagogernas förhållningssätt 

påverkar vilket utrymme barnen får i utmanande miljöer samt hur barnen stimuleras och 

uppmuntras till fysisk aktivitet.  

Ericsson (2005) anser att miljön har stor betydelse för barns motoriska utveckling. Grindberg 

& Langlo Jagtøien (2000) konstaterar att en inomhusmiljö inte har samma möjligheter som en 

utomhusmiljö. De menar däremot att det går att arrangera lättare fysiska aktiviteter även 

inomhus då det ofta finns något rum som är lite större än de övriga. Enligt Granberg (2000) 

bör en utegård bjuda in och inspirera till lek och rörelse. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion kring vårt resultat och vår analys där vi också lyfter fram de 

tankar vi fått under arbetets gång. Vi diskuterar även vårt metodval på ett kritiskt sätt.  

6.1 Resultatdiskussion  

Innan vi började skriva om och studera fysisk aktivitet i förskolan hade vi både en tro och 

förhoppning om att verksamma pedagoger ute i förskolor är medvetna om vilken betydelse 

fysisk aktivitet har för barns utveckling. Eftersom att hälsa är ett aktuellt ämne i dagens 

samhälle ser vi det som viktigt att redan i förskolan arbeta på ett medvetet sätt för att lägga 

grunden för barnens framtida hälsa och välbefinnande. Bland de svar vi fått fram i resultatet 

kan vi se att alla pedagoger också anser att det är viktigt att de som är verksamma i förskolan 

är medvetna om sin viktiga roll i arbetet med fysisk aktivitet. Faskunger (2008) anser även att 

regelbunden fysisk aktivitet redan som barn stimulerar utvecklingen och främjar barns 

framtida hälsotillstånd. En av anledningarna till att resultatet ser ut som det gör tror vi är på 

grund av att alla pedagoger arbetar efter förskolans läroplan och därför har samma uppdrag. 

Alla förskolor ska vara likvärdiga och utgöra en trygg och stimulerande verksamhet.  

Vi tycker att det är intressant att de flesta av pedagogerna själva resonerar kring hur fysisk 

aktivitet påverkar lärandet. De menar bland annat att om barnens motoriska utveckling 

stimuleras så behöver barnen inte koncentrera sig på sina rörelser, utan kan delta i det sociala 

samspelet, både med barn och vuxna. Vidare menar de att har barnen utvecklat en god fysisk 

förmåga så kan det ge positiva effekter på deras prestationer i skolan och detta beskriver även 

Ericsson (2005). Vi tycker oss se många vinster med fysisk aktivitet i förskolan och att det 

finns ett samband mellan barns fysiska aktivitet och lärande. 

Alla pedagoger anser att miljön är viktig och påverkar arbetet med fysisk aktivitet. Samtidigt 

påpekar många att miljön kan utgöra hinder och hämma arbetet. Trots att de förutsättningar 

som finns på förskolan inte är optimala, menar vi att man alltid kan välja att se de möjligheter 

som finns. Det är viktigt att vara kreativ och hela tiden vilja utveckla och förändra sitt eget 

förhållningssätt, som i sin tur påverkar arbetet med fysisk aktivitet. Precis som Grindberg & 

Langlo Jagtøien (2000) påpekar, anser vi att verksamma pedagoger bör förhålla sig de 

förutsättningar som finns på förskolan och planera verksamheten utefter dessa. 

Under utbildningen till förskollärare har vi blivit medvetna om och fått förståelse för lekens 

betydelse för barns utveckling. Leken är viktig både för utvecklingen av barns språk och för 
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det sociala samspelet. När vi läste in oss på området med fysisk aktivitet i samband med vår 

studie, fick vi en ny förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och lek. Grindberg & 

Langlo Jagtøien (2000) beskriver Maurice Merleau-Pontys teori om att en utvecklad fysisk 

förmåga hos barnet där han eller hon känner tillit till sin egen rörelseförmåga ger barnet fler 

möjligheter att delta i olika leksituationer. Denna teori har förstärkts genom våra intervjuer 

där flera pedagoger uppfattar leken som en viktig del i barnets vardag och påpekar att leken 

bidrar till att stimulera hela barnets utveckling. Det har blivit tydligt för oss att som blivande 

förskollärare är det viktigt att vara medveten om att allt i barns utveckling hänger samman och 

att allt som sker i förskolan bör ses som en helhet. Vi har också fått en förståelse kring att all 

form av fysisk aktivitet som sker i förskolans vardag är viktig. Vi vill understryka att det är 

viktigt att alla barn får möta olika aktiviteter, material och miljöer för att ges möjligheter att 

utvecklas. Det är viktigt att varje pedagog har ett varierat arbetssätt för att varje enskilt barn ska 

ges den stimulans och de utmaningar som de är i behov av.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom alla pedagoger betonar vikten av att aktivt arbeta med fysisk aktivitet i förskolan 

drar vi slutsatsen att samtliga pedagoger därför arbetar med detta på ett medvetet sätt i sina 

respektive verksamheter. Dock kan inte de svar som pedagogerna gett utgöra en garanti för att 

arbetet ser ut som de beskrivit. Hade vi valt att göra observationer av pedagogernas arbete i 

förskolorna hade vi bildat oss en egen uppfattning av hur det faktiska arbetet med fysisk 

aktivitet ser ut. Samtidigt anser vi att hade vi valt att göra observationer istället för intervjuer 

så hade vi inte kunnat få fram svar på alla våra frågeställningar. Vi hade på ett konkret sätt 

kunnat se hur de arbetar med fysisk aktivitet med barnen, men inte fått fram hur de ser på 

betydelsen av detta och vilket samband fysisk aktivitet har med barns lek. Vi kan konstatera 

att en kombination av både intervjuer och observationer skulle kunna ha gett en annorlunda 

bild och ett annat resultat i denna studie. 

I vår studie hade vi ursprungligen planerat att genomföra sex intervjuer med en pedagog åt 

gången. Förutsättningarna förändrades under arbetets gång och vi genomförde istället vår sista 

intervju med två pedagoger samtidigt. I och med att det var två pedagoger som tillsammans 

beskrev sitt arbete och hur de tänker kring de olika delarna kan det både ha stimulerat och 

hämmat pedagogerna. Vi anser dock att intervjun var av lika hög kvalitet som de övriga och 

att de två pedagogerna hade en dialog med oss, men även med varandra. De utvecklade 

varandras resonemang och gav varandra idéer som de tog upp och beskrev för oss. 
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Vid genomförandet av studien valde vi att båda två skulle vara närvarande vid intervjuerna. 

Vi är medvetna om att det skulle kunna upplevas lite som ett förhör när vi var två och den 

intervjuade var ensam. Det var ett genomtänkt val vi gjorde och vi förklarade i början av 

intervjuerna anledningen till att vi var två och försökte skapa ett trivsamt och avslappnande 

klimat. Anledningen till att vi valde att intervjua tillsammans var att vi ville hjälpas åt att följa 

upp pedagogernas svar och ställa följdfrågor. I efterhand har vi kommit fram till att det 

fungerade bra och intervjuerna var väldigt intressanta, samtidigt som vi fick fram många 

tankar och mycket information till vår studie.  

6.3 Sammanfattning av diskussionen 

Daglig fysisk aktivitet är viktigt för barn i förskolan. Alla delar i barns utveckling samspelar 

med vartannat och fysisk aktivitet bör därför ses som en del i den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogens roll i arbetet med fysisk aktivitet är väldigt viktig och avgörande för hur det 

prioriteras på respektive förskola, samt hur mycket tid som läggs på att stimulera och utmana 

barnens motoriska utveckling. Flera faktorer som också kan påverka arbetet är miljön, 

personaltäthet och barngrupperna. Detta kan pedagogerna se som hinder, men det går också 

att välja att se möjligheter istället. Vi menar att positivt inställda pedagoger som hittar en 

balans och en väl avvägd rytm under dagen med olika aktiviteter ger barnen tillgång till ett 

lustfyllt lärande. 

6.4 Fortsatt forskning 

Vår studie har gett oss nya tankar och funderingar om att vidare studera barns hälsa ur ett 

större perspektiv. Vi hoppas att vår studie också kan väcka ett intresse hos andra som vill 

forska om barns hälsa. Hälsa är starkt förknippat med mat och motion. Vidare forskning inom 

området kan därför vara att studera ett större antal förskolor och se vilken mat som serveras 

på förskolorna samt hur arbetet med fysisk aktivitet prioriteras. Det skulle kunna göras genom 

en kvalitativ studie med både intervjuer och observationer. En sådan studie skulle kunna bli 

mer fördjupad och bör i så fall pågå under en längre period. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Hur ser du på fysisk aktivitet i förskolan? 

2. Vilken roll anser du att du har som förskollärare när det handlar om fysisk aktivitet?  

3. Vilka samband mellan fysisk aktivitet och lek tycker du att det går att se? 

4. Berätta för oss hur du arbetar med fysiska aktiviteter med barnen på din avdelning. 

5. Vilka faktorer anser du påverkar ert arbete med fysisk aktivitet? 

6. Vilka hinder/möjligheter till rörelse finns här på förskolan?  

7. Vilken roll spelar miljön i ert arbete med fysisk aktivitet? 


