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Syftet med studien är att analysera hur sex förskollärare uttrycker att de arbetar för att öka barns 

rörelse i vardagen och hur miljön kan påverka barns fysiska aktivitet. Frågeställningarna är följande: 

- Hur uttrycker förskollärare att de arbetar för att få barnen att bli mer fysiskt aktiva? 

- Hur uttrycker förskollärare att miljön påverkar den fysiska aktiviteten i förskolan? 

- Vilken betydelse har den fysiska aktiviteten för barns välmående enligt förskollärare? 

För att få svar på dessa frågeställningar genomfördes en kvalitativ undersökning i form av sex in-

tervjuer av förskollärare i tre olika förskolor. Resultatet av studien kan sammanfattas som att för-

skollärare uttrycker att de planerar regelbundna aktiviteter för att stimulera barns fysiska aktivitet. 

Svaren antyder att det på förskolorna finns olika förutsättningar vad det gäller miljön och i hur stor 

grad sådana aktiviteter kan utföras. Den fysiska aktiviteten uttrycker förskollärarna vara en viktig 

del i förskolans verksamhet och de upplever att barnen blir piggar, gladare, har lättare för att kon-

centrera sig och ta in kunskap då de får röra på sig aktivt under dagen. 
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1Inledning 

 

Alla människor har ett behov att röra på sig, det gäller såväl barn som vuxna. Fysisk aktivitet är 

en mycket viktig del i livet för att behålla en god hälsa och bör därför tas på allvar redan i tidig 

ålder. Forskning har dock visat att dagens barn är mer passiva än förr, bland annat beroende på 

allt större medianvändning och föräldrars uppassning på barnen. I en artikel om barns inaktivitet 

framhåller professorn Engström (2004) att barnens fysiska aktivitet kan påverkas av föräldrarnas 

ekonomi och engagemang. I artikeln framkommer att ungefär 40 procent av barn i Sverige är så 

pass inaktiva att de har stor risk att drabbas av sjukdom eller övervikt i framtiden. 

 

Vi anser att barns rörelse bör tas på största allvar för att det ske en förändring av den ökade inak-

tiviteten inom kort. Henriksson (2004) påpekar att om vi rör på oss regelbundet varje dag så mår 

människan i allmänhet mycket bättre och chanserna för sjukdom minskar betydligt. Som två bli-

vande förskollärare har vi ett stort ansvar gällande barns fysiska aktivitet då förskolan är den plats 

där många barn spenderar mest tid utöver hemmet. Detta medför att vi har chans att påverka 

barnens hälsa, aktiva rörelse och livsstil. Det är vår uppgift att se till att barnen får en positiv syn 

angående fysisk aktivitet, då det kan ha avgörande betydelse för hur barnens erfarenheter och för-

ståelse under uppväxtåren blir rådande deras framtida hälsa. Förskolans läroplan (Skolverket, 

2010) stärker detta då den betonar vikten av förskollärarens ansvar gällande barns fysiska stimula-

tion i förskolan. Denna studie handlar om hur förskollärare uppger att de arbetar i några av da-

gens förskolor rådande den fysiska aktiviteten och hur de själva uttrycker kring betydelsen av de-

ras roll som pedagog för att kunna öka barns rörelse i vardagen. Vi kommer även undersöka hur 

förskollärarna anser att miljön på en förskola kan påverka den fysiska aktiviteten. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden kommer tidigare forskning som gjorts om den fysiska aktiviteten att beskrivas ut-

ifrån vad den har för betydelse för vårt välbefinnande. Rörelsen i förskolan kommer även tas upp 

och miljöns betydelse för den fysiska aktiviteten. Som verksam förskollärare finns det mål och 

riktlinjer som ska följas på förskolan för att främja detta enligt läroplanen för förskolan, vilket vi 

inleder bakgrunden med att beskriva.  

2.1 Förskolans läroplan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) formuleras förskolans uppdrag, mål och riktlinjer. Där 

står det att verksamheten i förskolan ska främja barns utveckling och lärande. Barnen ska få en 

livslång lust att lära inom många områden, även inom fysisk aktivitet. I förskolan ska barns ut-

veckling stimuleras på ett lustfullt sätt och miljön ska utmana samt locka till lek och aktivitet. Det 

är förskollärarens ansvar att lägga grunden till att barnet tillägnar sig kunskaper och färdigheter 

som alla i vårt samhälle behöver. Genom den fysiska aktiviteten får barnen lära sig att samarbeta, 

kommunicera och utveckla sin motorik.  

 

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. (s.10) 

                   

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhe-

ter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. (s. 10)        

 

                 (Skolverket 2010) 

2.2   Den fysiska aktivitetens betydelse 

Som nämnts tidigare i inledningen framhåller Henriksson (2004) att fysisk aktivitet är viktigt för 

alla människor och genom vardagsmotion mår vi bättre och kan minska chansen för sjukdom. Ju 

mer vi rör på oss dagligen desto mer nytta gör den fysiska aktiviteten. Genom att människor rör 

på sig dagligen under en längre tid blir hjärtat starkare, blodtrycket sänks, musklerna i kroppen får 

mer syre, prestationsförmågan ökar, koordination, balans, reaktionsförmåga och andningsmusku-

laturens uthållighet förbättras. Henriksson betonar att vuxna behöver 30 minuter fysisk aktivitet 

om dagen medan barn behöver 60 minuter. Detta kan fås genom till exempel lek, promenader 
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eller ta trapporna istället för hissen. Han framhåller att vuxna rör på sig mindre än förr, även bar-

nen är mindre aktiva och detta gör att övervikt och fetma har ökat betydligt. Att ha fetma som 

barn är en hälsofara som kan medföra hjärt-kärlsjukdomar i vuxen ålder. Även Persson (2009) tar 

upp minskningen av aktiviteter bland barn. Han påpekar att övervikt idag är ett samhällsproblem 

som ständigt ökar i Sverige. Detta problem beror på flera olika orsaker, men den största av dem 

är att dagens barn idag rör på sig mindre och ägnar sig istället åt mera passiva aktiviteter. Persson 

menar att det 2009 räknades med att ungefär 20 procent av barnen mellan fem och tio år i Sveri-

ge var överviktiga. För att ändra på detta samhällsproblem finns det åtgärder som kan göras. Det 

gäller till exempel att förbättra och förstärka skolhälsovården och att hjälpa de barn som är i be-

hov av fysisk aktivitet till att bli mer aktiva. Dessa barn måste upptäckas tidigt då den fysiska häl-

san hos människor lägger sin grund under uppväxttiden. Det är viktigt att ha samtal med barn 

och föräldrar om hälsans betydelse.  

 

Martin (2010) framhåller att undersökningar har visat att barn som är aktiva presterar bättre i sko-

lan än inaktiva barn. Den fysiska aktiviteten medför nämligen att barns kognitiva tänk ökar och 

de har därmed också lättare för att kunna koncentrera sig inför en uppgift. Martin beskriver att 

det som knyter samman fysisk aktivitet och det kognitiva är att när barn utövar en idrott eller nå-

gon annan fysisk aktvitet så blir de fysiskt starkare och får därefter starkare självförtroende. När 

barnet har fått en bra självkänsla vågar barnet också tro på sig själv vilket leder till bättre resultat i 

skolan. Hamberg (2004) betonar att även lek kan innebära nyttig rörelse för kroppen. Genom att 

röra sig kan talanger uppmärksammas hos barnen som de med träning kan utveckla. Rörelse fun-

gerar som en medicin för kroppen, människan mår bra och blir piggare både som ung och gam-

mal. Wikland (2012) håller med både Martin och Hamberg då hon också menar att när barn prö-

var och lyckas med rörelser får de ett bättre och starkare självförtroende. När de sedan har fri lek 

kan de även själva utforska omvärlden och lära sig mera på egen hand. Barn rör sig stor del av 

dagen och tränar då sin motoriska utveckling genom att prova och upprepa rörelser. De styr och 

samordnar kroppens olika rörelsemönster som tillslut leder till motoriska färdigheter. Wikland 

skriver att barn med god utvecklad motorik också har bättre koncentrationsförmåga och i all-

mänhet har lättare att lära än andra barn. Det är viktigt att redan i tidig ålder röra på sig då det är i 

barndomen som skelettet byggs upp. Mycket rörelse påverkar även aptiten genom att hungern 

ökar och om vi äter rätt blir det då lättare att få i sig alla de näringsämnen som behövs för att hål-

la en bra balans i kroppen. 
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Elkind (1983) uppger att det enligt forskning på 80-talet var lätt att tro att barn bäst tar in kun-

skap då de sitter stilla och lyssnar. Detta stämmer inte utan han belyser att forskning har visat på 

att barn som är aktiva tar in kunskap lättare än barn som är stillasittande. Barn lär sig bäst genom 

att verkligen utföra något. Elkind (1983) skriver även att Maria Montessori stödjer denna teori då 

hon sa ”leken är barnets arbete”. När barn är aktiva i en lek så lär de sig samtidigt. Det kanske är 

bekvämt för läraren att lära ut till barnen då de är stilla, lugna och lyssnar men sanningen är att 

kunskapen hos barnen kanske bara blir tillfällig. Även Egidius (1999) beskriver det aktiva läran-

det. Han framhåller John Deweys pedagogik “learning by doing”. Denna metod innebär att bar-

nen själva måste vara aktiva för att kunna ta till sig kunskap inom ett visst område. John Dewey 

menar att barn inte endast kan ta till sig kunskap genom att lyssna utan de måste konkretisera 

med hjälp av aktiviteter. Det handlar inte bara om att pröva sig fram utan även att lära känna till-

varon både fysiskt och socialt. Elliott och Sanders (2002) skriver om hur viktig den fysiska aktivi-

teten är för barn när de ska lära känna världen och sig själva. Barnen tycker att det är roligt att 

leka och röra på sig men ändå framhåller författarna att vuxna måste vara uppmärksamma på att 

dagens barn inte rör på sig lika mycket som förr. Därför ska lärare tänka på hur stor mängd fysisk 

aktivitet vi ger tillfälle för i barnens vardag i skolan och i förskolan. De belyser uttrycket ”Lear-

ning through movement” och menar att barn lär sig när de rör på sig i sin omgivning, både soci-

alt, emotionellt och kognitivt.  

2.3 Rörelse i förskolan 

Grindberg och Langlo Jagtöien (1999) menar att det är förskolans skyldighet att stimulera barns 

fysiska aktivitet. Barn är i behov av rörelse och vi får allt mer kunskap om hur viktig fysisk aktivi-

tet är för barns utveckling. Det är viktigt att låta barn ta tid på sig så att de får behärska de grund-

läggande rörelserna i egen takt. Nordlund, Rolander och Larsson (1989) talar om den pedagogiska 

idrotten i förskolan i slutet av 80-talet, och dess viktigaste uppgifter för barns utveckling. En del i 

den pedagogiska idrotten är att barnen ska utveckla sin motorik, de ska också träna sin koordina-

tion, balans, styrka, rytm, uthållighet, snabbhet och rörlighet. Idrott i förskolan ska innehålla ut-

veckling av barnens kreativitet och självmedvetenhet. Den rörelseträning som utövas i förskolan 

är en viktig del av barnens hälsa i och med att vissa barn inte har tillgång till så mycket rörelse i 

sin hemmiljö. Därför är det viktigt att aktiviteterna planeras och genomförs så att alla barn kan 

delta.  

 

Wikland (2012) framhåller att den fria leken kan tillgodose behoven av den fysiska aktiviteten. 

Oftast pågår en fysiskt ansträngd lek inte så länge i sträck, men om den är populär leker barnen 
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gärna den ofta. Rörelselekar bidrar till att barnen lär känna och hantera sin kropp. Som pedagog 

är det viktigt att själv visa engagemang och hjälpa till att bygga upp en miljö runtomkring barnen 

som inbjuder till rörelselekar. Det är betydelsefullt för barnen om man hjälper till att stimulera, 

organisera och upptäcka tillsammans med dem. Tidigare forskning av Nordlund et al. (1989) be-

skriver att barn även stimulerar alla sina sinnen då de ges möjlighet till att genom leken få utveck-

la sin motorik och sitt språk. När barn leker utmanas de hela tiden, de prövar en rörelse tills de 

tillslut kan behärska den och detta leder till stärkt självförtroende. Det är viktigt att barn får be-

hålla sin glädje inför att röra sig och genom glädje får möjlighet att upptäcka sin kropps möjlighe-

ter. Grindberg och Langlo Jagtöien (1999) påpekar att barn behöver olika typer av lek, både still-

sam och aktiv. I den stillsamma leken är barnen mindre fysiskt aktiva och i den mer aktiva leken 

är den fysiska aktiviteten mer livlig. Den fysiska leken blir bäst då barnen är redo för utmaningar 

och är utvilade. Det är även viktigt att det finns utrymme i förskolan till den fria leken och att 

miljön är inspirerande och anpassad till att utmana och utveckla barnen. Förskolan ska kunna ge 

barnen goda möjligheter till att stimulera deras behov av fysisk lek.  

2.4 Behovet av stödjande miljöer 

Faskunger (2007) beskriver miljön i förskolan som en viktig plats för barns fysiska aktivitet. Alla 

förskolor bör därför ha en inspirerande närmiljö så att barnen har goda möjligheter till fri lek. 

Genom att förbättra omgivande miljö kan förutsättningarna för fysisk aktivitet öka, en inbjudan-

de miljö resulterar ofta i att barnen vill röra på sig mer. Nordlund et al. (1989) beskrev tidigare att 

miljön både inne och ute bör planeras och byggas upp så att barnen kan samarbeta. Den ska 

kunna ge inspiration, arbetsglädje och barnen ska kunna sysselsätta sig själva med både fysiska 

och stillsamma aktiviteter.    

 2.4.1 Utemiljö 

Wikland (2012) betonar vikten av utelek för den fysiska aktiviteten. Utelekar som till exempel 

klättra, springa, gunga eller kasta boll utvecklar barnens motorik betydligt. När barn rör sig ute får 

de uppleva fart och avstånd, samtidigt som koncentration och uppmärksamhet stimuleras. För-

skollärare kan i förskolan bygga upp en miljö som bjuder in till rörelse. En trappa kan bli ett även-

tyr, likaså kan en backe vara rolig att springa i. Utegården bör ha något att klättra på, buskar att 

gömma sig i och ytor att kunna springa på.  I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) sägs det 

att: 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både 

i planerad miljö och i naturmiljö. (s.7) 
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Nordlund et al. (1989) tar också upp att det enligt tidigare forskning även då var viktigt att ha en 

bra och inspirerande utemiljö på förskolan. Det är bra om det finns material till aktiviteter som 

barnen själva kan leda. Om barnen har en bra utemiljö, är aktiva och sysselsätter sig själva med 

roliga lekar så kan resultat visa sig genom att exempelvis aggressivitet och mobbning bland bar-

nen minskar.  

2.4.2 Innemiljö 

Faskunger (2007) påpekar att barn idag vistas en mycket stor del av dygnet inomhus. Många in-

omhusmiljöer stimulerar stillasittande. Därför är det viktigt att granska sin egen verksamhet på 

arbetsplatsen så att den fysiska aktiviteten även kan öka inomhus. Grindberg och Langlo Jagtöien 

(1999) tar upp att det är lämpligt att hålla i aktiviteter som inte kräver så mycket utrymme som 

exempelvis dans, sånglekar, hoppa på madrass, balansövningar, hinderbanor med mera. Wikland 

(2012) framhåller att barn i förskoleåldern inte bör sitta still mer än en timme i sträck. Hon menar 

att dagens aktiviteter på förskolan idag inte räcker till för att uppfylla barns dagsbehov av rörelse. 

Innelek behöver inte betyda helt stillasittande, barnen kan exempelvis få hjälpa till med olika syss-

lor som kan innebära stor rörelseaktivitet.  

 

2.5 Förskollärarens roll 

Wikland (2012) menar att fysisk aktivitet handlar om att få in rörelse i vardagen med hjälp av le-

kar. Hon påpekar att det viktigaste är att barnen rör på sig, att det sker ofta och att det är roligt. 

Den fysiska aktiviteten behöver heller inte pågå särskilt länge eller vara speciellt ansträngande, 

huvudsaken är att det sker en rörelse med kroppen. Ahlquist, Klinta och Sundstedt (1990) menar 

att barns behov bäst tillfredsställs av rörelse genom aktiviteter utomhus och genom att barnen får 

leka fritt. Som förskollärare är det viktigt att låta barnen träna de grundläggande rörelserna rulla, 

åla, balansera, hoppa, gå springa, klättra, kasta, fånga med mera.  

 

Annerstedt (2007) beskriver några grundläggande kompetenser som det är fördel att besitta i ar-

betet med barn och rörelse. Det är en god förutsättning att vara en bra organisatör, vara flexibel, 

ha bra kontakt med barnen, vara öppen och en god förebild. Det är även viktigt att se alla barns 

olika behov och tillgodose dem. I arbetet med barn gäller det även att få barn att röra på sig på ett 

lekfullt och lustfyllt sätt. Persson (2009) stärker detta då han skriver att förskollärare måste finna 

lockande aktiviteter för barn som gör att de vill röra på sig. Hamberg (2004) menar att de flesta 

barn är nyfikna och älskar att röra på sig. Det är därför viktigt att förskollärare ger barnen ut-

rymme till att utforska och testa istället för att hela tiden uppmana barnen till att ta det lugnt.  Det 
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är bra att vara med barnen i leken och ge dem inspiration, lära dem att det är roligt att röra på sig 

genom att göra rörelser och lekar i vardagen.  

2.5.1 Motivation till rörelse 

Ellneby (2007) menar att det ibland kan vara svårt att motivera barn till att göra något fysiskt an-

strängande. Det finns idag många spel och lekar som lockar barnet till att vara mer stillasittande. 

Ellneby beskriver förhållningssätt som kan användas för att uppmuntra barnen till att röra på sig. 

Exempelvis kan förskolläraren prata med barnet, om ett barn uppmärksammas och får förståelse 

för att det behöver hjälp så blir det mer motiverat. Barnet ska även få en förståelse för att peda-

gogen är där för att hjälpa. Ekblom et al. (2007) belyser att barnen ska utveckla sin självkänsla för 

att prestera bra. Detta gör de genom att den vuxne ger feedback så att barnen märker att deras 

prestation duger. Feedbacken ska helst inte ges gällande barnets resultat utan istället betona an-

strängningen som barnet utfört. Ellneby (2007) menar att barnet ska ges lätta övningar som det 

klarar av, detta för att stärka dess självkänsla och bli mer motiverat till att fortsätta och senare 

även utmanas. När barnet är motiverat är det viktigt att övningspassen är korta så att det inte 

tröttnar Hon betonar att förskolläraren ska ta det lugnt och förklara för barnet i vilken ordnings-

följd saker ska göras och varför, istället för att ta allting på samma gång. Det blir då mer logiskt 

och förklarligt för barnet. 

 

 

 

.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur sex förskollärare uttrycker att de arbetar för att öka barns 

rörelse i vardagen och hur de anser att miljön kan påverka barns fysiska aktivitet. 

3.1 Frågeställningar 

- Hur uttrycker förskollärare att de arbetar för att få barnen att bli mer fysiskt aktiva? 

- Hur uttrycker förskollärare att miljön påverkar den fysiska aktiviteten i förskolan? 

- Vilken betydelse har den fysiska aktiviteten för barns välmående enligt förskollärare? 
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4 Metod 

I metoddelen beskrivs valet av metod, urval och tillvägagångssätt för att kunna genomföra studi-

en. Här tas även etiska aspekter upp som gäller vid en undersökning och slutligen följer analysen.  

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta för 

att kunna uppfylla syftet med studien som är att beskriva hur förskollärare uttrycker arbetet och 

miljöns påverkan för den fysiska aktiviteten. Bryman (2011) framhåller att den kvalitativa forsk-

ningen riktar in sig på att studera ett område eller ett problem där deltagarnas förståelse och upp-

fattningar ligger till grund för förståelse och tolkningar om deras omvärld. För att kunna få fram 

deras egna uttryckelser ska de få möjlighet till att yttra sig öppet i våra frågor utan större påverkan 

av undersökarna. 

 Jacobsen (2003) beskriver den kvalitativa intervjun som en öppen metod. Med det menar han att 

data samlas in på ett så öppet sätt som möjligt genom att undersökarna försöker styra datainsam-

lingen så lite som möjligt. Den kvalitativa intervjun kan man dela upp i ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1). Precis som 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer så utgick vi från en intervjuguide. Dessa 

intervjuer innebar att vi inte behövde följa frågornas ordning och respondenterna fick mer frihet i 

sina svar. Det ges även möjlighet med denna metod att ställa följdfrågor.  

 

För att dokumentera intervjuerna använde vi ljudinspelning i huvudsak, men antecknade även 

samtidigt ifall det på något vis skulle bli fel vid ljudinspelningarna. Eliasson (2006) beskriver att 

fördelar med ljudinspelning är att intervjupersonen sedan kan citeras ordagrant och undersökarna 

kan även lyssna på intervjun flera gånger om det är något som skulle vara oklart. Efter vi slutfört 

en intervju, antecknade vi direkt ner händelser som kan ha påverkat intervjun, exempelvis barn-

skrik eller att respondenten blivit avbruten eller störd av något. 

 

4.1 Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är viktigt att välja rätt antal undersökningsperso-

ner. De menar att för att ta reda på vad du behöver veta ska du intervjua så många personer som 

behövs. Det som styr hur många respondenter en kvalitativ undersökning ska ha är vad det finns 

för resurser, exempelvis tiden. Antalet får inte vara för stort, men inte heller för litet utan det ska 

utgå efter syftet och väljas utifrån det. Kvale och Brinkmann menar att om studien har för få re-

spondenter så finns en risk för att syftet inte kommer att kunna besvaras och har studien för 

många kan problem uppstå när svaren ska analyseras på djupet eftersom det tar mycket tid. I vår 
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studie intervjuades sex förskollärare på tre olika förskolor för att få deras perspektiv på barns fy-

siska aktivitet i vardagen. Detta tror vi är ett lämpligt och rimligt urval för att kunna utföra vår 

studie inom dess tidsram. Dessa sex förskollärare har olika lång arbetserfarenhet och arbetar 

inom samma kommun. Samtliga förskolor ligger nära både bostadsområden och skogspartier. Vi 

valde att intervjua de förskollärare som har hand om den fysiska aktiviteten på förskolan genom 

att de är ansvariga för gymnastiken och därför är mycket insatta i ämnet. Vi har valt att använda 

oss av bekvämlighetsurval när vi kontaktade våra respondenter. Eliasson (2006) beskriver att be-

kvämlighetsurval innebär att undersökarna har gjort ett urval utifrån personer som finns tillgäng-

liga. Förskollärarna vi valde att kontakta har vi tidigare haft kontakt med under vår utbildning 

eller genom vikariat. Vi kontaktade även dessa då vi ville att intervjupersonerna skulle kunna kän-

na sig avslappnade och trygga genom att de känner någon av oss sedan tidigare. 

 

4.2 Genomförande 

Vi kontaktade tre olika förskolor där vi valde att intervjua två förskollärare på varje. Vi förklarade 

vad vår studie handlade om och vad vi ville undersöka. Vi frågade också efter intervjupersonernas 

mejladresser så vi kunde skicka vår intervjuguide till de som ville förbereda sig (se bilaga 1). Dels 

för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna så de hade chans att fundera över våra frågor 

innan vi kom dit, dels för att vissa personer känner sig obekväma i en intervjusituation och kunde 

genom att förbereda sig med frågorna känna sig mer bekväma och avslappnade. Förskollärarna 

fick också frågan om det var okej att vi spelade in intervjun, vilket samtliga gav sitt samtycke till.  

När vi kom till förskolorna började vi med att presentera oss för att därefter sätta oss ner till-

sammans med intervjupersonen i ett ostört rum som de själva fick välja. Vi berättade återigen vad 

vi ville undersöka i studien och försäkrade intervjupersonerna om att deras identitet kommer att 

skyddas och så även förskolans. En av oss ställde frågor och samtalade med förskolläraren medan 

den andra antecknade. Vi valde att både spela in och anteckna för att försäkra oss om att vi fick 

med allt som sades under intervjun ifall det skulle bli något fel på bandspelaren. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att intervjuer ibland inte spelats in på grund av mänskligt misstag eller 

tekniskt missöde. Intervjuaren måste tänka på att placera bandspelaren på ett bra ställe där alla 

hörs och dessutom våga säga till ifall intervjupersonen mumlar och behöver prata tydligare eller 

högre. Vi såg till så det fanns ett bord i rummet där intervjun skulle ske så vi kunde placera band-

spelaren så att alla skulle höras. Vi hade tidigare testat hur lagom högt respondenterna var tvung-

na att prata så att det skulle höras tydligt när intervjuerna sedan skulle transkriberas.  Vi behövde 

inte påpeka detta för någon av dem då samtliga talade mycket tydlig och i lagom volym. Hälften 
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av intervjuerna skedde ostört, men vid två av tillfällena hördes barnskrik i bakgrunden och under 

en intervju kom det in en annan förskollärare så att intervjun avbröts. När vi intervjuat samtliga 

förskollärare delade vi upp intervjuerna så att vi enskilt kunde transkribera dem. 

4.3 Etiska aspekter 

Vi har utgått från Kvale och Brinkmanns (2009) förklaringar av de fyra etiska riktlinjerna: infor-

merat samtyckte, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Kvale och Brinkmann be-

skriver att informerat samtycke innebär att intervjupersonerna får ta del av det allmänna syftet 

med undersökningen och att de blir informerade om att det är frivilligt att delta i studien. Konfi-

dentialitet innebär att intervjupersonernas privata identitet skyddas och att de har godkänt identi-

fierbar information om sådan lämnas ut i studien. Konsekvenser betyder att undersökarna ska 

vara medvetna om de möjliga konsekvenserna som kan uppkomma i en studie för de som deltar. 

Forskarens roll innebär att studien ska vara vetenskapligt korrekt och att forskaren har ett obero-

ende förhållningssätt så att det behålls en distans till intervjupersonernas åsikter. När vi samman-

ställde resultatet i studien skyddade vi intervjupersonernas identitet samt vilken kommun de 

kommer ifrån. Vi förtydligade detta för samtliga inblandade för att de skulle vara säkra på att de 

är anonyma. När vi kontaktade förskollärarna talade vi om syftet med undersökningen och vad 

den kommer att användas till samt att studien kommer att bli offentlig. Samtliga förskollärare gav 

muntligt samtyckte till att delta i studien och även till att intervjuerna spelades in. Vi som under-

sökare har strävat efter ett oberoende förhållningssätt gentemot intervjupersonernas svar och för-

sökt hålla en distans till deras åsikter. 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Eliasson (2006) skriver om att det är viktigt med tillförlitlighet och trovärdighet i en undersök-

ning. Han menar att det är viktigt att studien mäter det som det är meningen att den ska mäta, 

därför är det viktigt att forskaren har klart för sig vad den ska undersöka och då utgå ifrån fråge-

ställningarna under mätningarna. Vi har planerat studien så att båda har varit väl medvetna om 

hur den ska genomföras och vi har gjort mätningarna utifrån våra frågeställningar. Därmed  är 

vårt intervjuunderlag lämpligt för studien. För att öka tillförlitligheten av studien spelades inter-

vjuerna in. Genom ljudinspelningen kan man senare i undersökningen gå tillbaka för att bekräfta 

det som verkligen sades. För att förbättra intervjuerna valde vi att genomföra dem tillsammans. 

Trost (2010) skriver att det kan vara en fördel att ha sällskap under en intervju. Om undersökarna 

är samspelta blir intervjun oftast bättre då de stödjer varandra.  
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4.5 Analys 

Efter varje avslutad intervju diskuterades hur det hade gått och vad vi hade fått för svar. Carlsson 

(1991) framhåller att det material som samlats in ska analyseras och att undersökaren ska ”bringa 

ordning i kaos” (s. 62). När samtliga intervjuer slutförts transkriberade vi dem och skrev ut dem i 

pappersform för att lättare få en överblick över samtliga intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver transkribering som en metod där man överför det talande till det skrivna.  

När vi bearbetat det insamlade materialet kom vi fram till fyra olika kategorier att dela in vårt re-

sultat i. Kategorierna kom vi fram till genom att de kunde kopplas till studiens frågeställningar 

och det var dessutom dessa kategorier som resultatet handlade om i huvudsak. Kategorierna ly-

der: arbetet med rörelse, lekens betydelse för fysisk aktivitet, miljöns inverkan och förskollärarens 

roll. För att skilja dessa kategorier åt då vi skulle sammanställa resultatet, markerade vi med hjälp 

av fyra markeringspennor i olika färger ut de svar som passade in i varje kategori. Detta påpekar 

Trost (2010) kan göras för att lättare få en överblick och se mönster i dokumentet. När svaren var 

uppdelade valde vi att skriva om en kategori i taget från alla intervjuer och sammanställde dem då 

på datorn för att lättare kunna forma svaren till ett resultat. För att stärka vårt resultat valde vi 

även ut citat utifrån transkriberingen av intervjuerna. 
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5 Resultat 

I resultatet presenteras hur förskollärare uttrycker att de arbetar med fysisk aktivitet med barnen 

och hur de uttrycker att miljön påverkar verksamheten för den fysiska aktiviteten. Resultatet är 

indelat i fyra olika kategorier utifrån insamlad data, för att tydliggöra svaren för läsaren. Dessa 

kategorier är: arbetet med rörelse, lekens betydelse för fysisk aktivitet, miljöns inverkan och för-

skollärarens roll. 

5.1 Arbetet med rörelse 

Samtliga förskollärare uppgav att de har någon form av regelbunden fysisk aktivitet för barnen i 

förskolan. De berättde att de en gång i veckan går till skogen. Detta såg förskollärarna som en 

mycket viktig del av den fysiska aktiviteten då barnens motorik tränas med hjälp av det ojämna 

underlaget i skogen. En av förskollärarna berättade att de går med ett mindre antal barn till sko-

gen, max åtta stycken, för att de ska få utrymme att leka av sig och tillgång till att utforska mer 

tillsammans med en vuxen. Hon uttryckte: 

 

Det kan annars vara svårt att ha tid till alla barn, om barngruppen är för stor.  

 

Alla utom en förskollärare uppgav att de går till skogen året runt medan endast en utnyttjar den 

under våren, sommaren och hösten. Hon berättade att de under vintern istället har minirö-

ris/röris som är en enklare form av gymnastik där barnen tränar sin motorik.  

 

Gymnastik och miniröris är något som fem av sex förskollärare uttrycker att de utövar regelbun-

det på förskolan. Den sjätte förskolläraren berättade: 

 

Vi arbetar vanligtvis med röris varannan vecka, men vi har nu fått lägga det lite på hyllan på grund 
av att det varit många nyinskolade barn den senaste tiden.  

 

Två av respondenterna uppgav att deras förskola har tillgång till att låna en gymnastiksal i en när-

liggande skola, då får de också tillgång till mer redskap än de andra förskolorna, till exempel ribb-

stolar, rockringar och romerska ringar. De andra förskollärarna berättade att de utövar gymnasti-

ken utomhus, i lekhall eller i ett rum med större utrymme. Förskollärarna uppgav att barnen un-

der gymnastiken tränar de grundläggande motoriska rörelserna som klättra, hoppa, balansera, kas-

ta med mera så att de får prova och lära med hela kroppen. Samtliga respondenter beskrev att de 

även arbetar med uppvärmning och har olika typer av rörelselekar och springlekar under gymnas-

tikpasset. Två av sex förskollärare nämnde att de avslutar varje pass med massage genom att för-
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skolläraren läser en massagesaga och barnen får massera varandra. Förskollärarna uppgav att bar-

nen ska tycka att det är roligt med fysisk aktivitet, en förskollärare berättade: 

 

Alla barn som går sista året på förskolan får planera och hålla i en gymnastiklektion tillsammans 
med en förskollärare. Vi tycker att det stärker barnens självförtroende och ger dem en positiv syn 
till fysisk aktivitet.  

 

Samtliga intervjupersoner uppgav att barnen ser gymnastik som något uppskattat och positivt. 

Förskollärarna uttryckte att de har rörelseaktiviteter i samlingarna, exempelvis nämner en av dem 

att de ofta sjunger ”Fader Abraham” och ”Tigerjakten”. På en förskola berättade de att de arbetar 

med Bunne-metoden som är en pedagogisk metod med speciellt framställda musikinstrument för 

barn. En av respondenterna på förskolan uttryckte: 

 

Genom bunne-samlingar blir barnen fysiskt aktiva då barnen som inte spelar rör sig till musiken  

 

En förskollärare berättade även att barnen och personalen gärna dansar mycket till poplåtar när 

de leker inomhus. Hon förklarade: 

 

 Att dansa till poplåtar är väldigt populärt på förskolan nu eftersom melodifestivalen är i fokus. 

 

Samtliga respondenter på förskolorna uppgav den viktiga delen av fysisk aktivitet utomhus. De 

berättade att de dagligen är ute och rör på sig under cirka 1-3 timmar. Alla nämnde att det blir 

mer fysisk aktivitet ute för det är där barnen har utrymme att springa, cykla och klättra. Under 

uteleken uttryckte förskollärarna att barnen väljer att utöva aktiva lekar framför passiva. Detta 

framhöll de som bra då barnen får möjlighet till att utöva egna valda rörelser och får lära känna 

sin kropp. Den dagliga utevistelsen är ett medvetet val berättade de, då barnens välbefinnande 

ökar och de får röra på sig i större utsträckning. En av förskollärarna nämnde: 

  

Ibland bygger vi upp en hinderbana både inomhus och utomhus. Barnen tycker att det är jättero-
ligt och de får chansen att öva sina motoriska färdigheter.  

 

Två av tre förskolor uppgav att de även brukar gå promenader tillsammans med barnen. Detta 

kan till exempel vara till en annan lekplats, biblioteket eller skogen. En förskollärare berättade att 

det beror på barngruppen om det blir en längre eller kortare promenad. Förskollärarna uttryckte 

att det tydligt märks vilka barn som rör på sig aktivt på fritiden eller är vana vid att gå längre 

sträckor. Ändå uppgav de att barnen knappt är stillasittande under tiden i förskolan, men om de 
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märker att ett barn bara väljer att gunga eller blir skjutsade på en cykel brukar de försöka aktivera 

barnen genom att ta med dem och inspirera dem till att göra något annat. En förskollärare berät-

tade: 

Ett år arrangerade vi hopprepstävling i lag och på det sättet fick vi med alla barnen att bli fysiskt 
aktiva. På det sättet blev inte det stillasittande barnet utpekat.  

 

Samtliga förskollärare var överrens om att om de själva är aktiva så aktiveras barnet.  

 

5.2 Lekens betydelse för fysisk aktivitet 

Förskollärarna var överens om att den fysiska aktiviteten i förskolan har stor betydelse för bar-

nens välbefinnande. De uttryckte att den fria leken är en viktig del i barnens vardag då det är un-

der den som de rör på sig allra mest den tid då de vistas på förskolan. Respondenterna uttryckte 

att barnen har mycket fantasi och att de är duktiga på att komma på lekar med mycket rörelse i. 

En förskollärare berättade: 

 

Vi köpte in bandyklubbor för ett tag sedan för att vi märkte att bandy var populärt bland barnen. 
Det gjorde att fler barn, både pojkar och flickor, aktiverades fysiskt för att de sedan valde att spela 
bandy under större delen av utevistelsen. 

 

Genom den fria leken nämnde en förskollärare att observation kan visa om ett barn är van vid att 

röra på sig. Hon uttryckte att den fysiska aktiviteten är bra för att öva och klara av de grovmoto-

riska rörelserna till exempel samspelet mellan händer och fötter. Tre av sex förskollärare uppgav 

under intervjuerna att de upplever att barnen blir piggare och gladare då de får röra på sig. Som vi 

tidigare nämnt upplevde förskollärarna att de flesta barn är aktiva. En av dem påpekade att: 

 

  Kroppen är inte gjord för att sitta still.  

 

Men om något barn är passivt en stund på dagen uttryckte de att de inte upplever detta som ne-

gativt utan snarare som att det är välbehövligt. Hon berättade att det aldrig är något barn som är 

passivt en hel dag. Hon uttryckte sig märka skillnad från när barn har rört på sig mycket då de blir 

lugnare och kan koncentrera sig bättre exempelvis under samlingar. De jämförde det med egna 

erfarenheter då de själva anser att de har lättare att sitta stilla efter att de gått en promenad, tränat 

eller gjort något annat fysiskt ansträngande. 
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5.3 Miljöns inverkan  

Samtliga förskollärare ansåg att miljön påverkar den fysiska aktiviteten, särskilt när det gäller ut-

omhus eftersom barnen då kan få tillgång till mer rörelse. Det handlar om vilka förutsättningar 

som finns på förskolan och att arbetet utformas utefter dem på bästa sätt. En förskollärare upp-

gav: 

Barnen får välja om de vill gå ut eller vara inne, men alla måste gå ut en gång om dagen, antingen 
på förmiddagen eller på eftermiddagen. Därmed får de själva vara med och bestämma över sin 
vardag. Alla är ute mer under sommarhalvåret och det är oftast då som de flesta barnen väljer att 
gå ut. Men när de är inomhus och vi i personalen upplever att det är väldigt rörigt på förskolan, 
uppmanar vi barnen till att gå ut och leka istället. Då blir det en lugnare miljö för både barn och 
vuxna. 

 

Förskollärarna hade olika åsikter om vad de tyckte om utemiljön på förskolan.  Två av dem ut-

ryckte att de var nöjda och de andra skulle vilja utveckla deras gårdar mer. En förskollärare ut-

ryckte sig såhär:  

 

Jag är nöjd med vår utegård eftersom förskolan ändå ligger så pass nära andra platser där vi kan 
utöva fysisk aktivitet med barnen tillexempel fotbollsplanen och skogen.  
 

Även om hon beskrev sig vara nöjd med gården så skulle hon om hon fick välja, vilja att den såg 

ut mer som en skog. Hon skulle absolut inte vilja ha en uppgjord gård med lekställningar och dy-

likt, utan tror mer på att det ska vara naturlig lekmiljö för barnen. På förskolan berättade de att de 

hade valt att plocka bort gungorna på grund av stora barngrupper. Samma förskollärare berättade 

att de hade tre gungor på 90 barn och hon ansåg då att alla barn ändå inte kunde utnyttja dem. 

Hon uttryckte: 

 

Gunga är en meningslös sysselsättning, att bara sitta och gunga fram och tillbaka.  

 

Detta var dock inte alla på förskolan överens om då en annan förskollärare uttryckte: 

 

Jag tycker att gungorna skulle vara kvar på gården. Jag har läst att forskning har visat att barnens 
språkutveckling tränas då de får gunga. Sedan är det också bra för barnen att få öva på hur de 
själva skjuter fart på en gunga.  

 

Alla förskolor vi undersökte uppgav att de skulle vilja ha en inhägnad skog som en del av utegår-

den. En förskollärare sade att alla barnen inte kan utnyttja deras närliggande skog under den fria 

utevistelsen på grund av personalbrist. Hon uppgav att förskolan därför strävar efter att kommu-

nen ska sätta upp ett staket runt en del av skogen så att barnen även kan leka där. Samma förskol-
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lärare ville också tvärtemot den andra ha en mer uppbyggd miljö som utmanar barnens fysiska 

utveckling. Hon menade att hon tror på:  

 

Att man lär sig mer på att känna och upptäcka med kroppen än att bara röra sig på miniröris. 

 

Hon uttryckte att det till exempel skulle kunna byggas en hinderbana, bollplank, klättervägg, och 

annat för att utmana barnen. En förskollärare pratade mycket om deras backe som de hade på 

gården, hon uppgav att den är mycket viktig för barnens fysiska aktivitet då resten av gården inte 

är så utmanande. Respondenten uttryckte att barnen i backen tränar mycket grovmotorik, de 

springer upp och ner och på sommaren rullar de. På vintern åker de pulka eller på rumpan. Hon 

uppgav att även de minsta barnen leker i backen och menar att det för dem verkligen är träning 

att ta sig upp.  

 

Samtliga förskollärare uppgav att barnen under tiden de är på förskolan rör på sig mycket, även 

att det blir lugnare inomhus då det inte finns samma möjlighet till att röra på sig som utomhus. 

Inomhus kan det även på några förskolor finnas datorer som barnen gärna sitter vid. Två av för-

skollärarna vi intervjuade berättade om hur de hanterar datorsituationen på deras förskola. En av 

dem uttryckte: 

  

Vi har gjort upp ett system så att barnen endast får sitta framför datorn tre gånger per vecka och 
då endast 15 minuter per tillfälle. Vi har gjort så för att barnen inte ska bli alltför stillasittande vid 
datorn eftersom den är väldigt populär bland barnen. 

 

På en annan förskola beskrev respondenterna innemiljön som en plats då finmotoriken tränas 

mer och utemiljön som en plats för mer grovmotorik. Samma respondenter uttryckte att de har 

önskningar om större lokaler för att kunna bygga rörelserum med ribbstolar, tjockmattor och ma-

terial så att barnen kan röra sig mer även inne. Två av tre förskolor uppgav önskningar om en 

lekhall eftersom de dels kan ha mer rörelse inomhus och att det inte fungerar om barnen springer 

omkring i de vanliga lokalerna då det är risk att de krockar och ljudnivån blir väldigt hög. På des-

sa två förskolor uttryckte de att barnen istället använde rummen på avdelningarna till att bygga 

hinderbanor med hjälp av bänkar och stolar eller så byggde de kojor. Detta upplevde en förskol-

lärare ibland blev trångt, och det är även en riskfaktor. En annan förskollärare uttryckte dock att 

hon menar: 

 

Ibland får vara en bullrig miljö inomhus så att barnen inte avbryts när de kanske leker som bäst.  
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De uttryckte att om det är färre barn inne så får de mer utrymme att röra sig. De uppgav att deras 

lekhall är uppskattad och att den används mycket då de har miniröris tillsammans med barnen 

där. En av dem berättade: 

 
Vi delar lekhallen med två andra avdelningar på förskolan och har den då var tredje dag. Vi har 
satt upp en regel om att det högst får vara fem barn i lekhallen samtidigt så att det kan bli en bra 
lek och fysisk aktivitet. Om det blir för många barn blir det oftast ingen bra lek utan bara spring.  
 

5.4 Förskollärarens roll 

Förskollärarna beskrev sitt eget ansvar gällande barns fysiska aktivitet som viktigt då de uppgav 

att det är deras uppgift att se till att alla barn ska få röra på sig. De ska också vara förebilder och 

inspirera barnen till fysiskt aktiva övningar på ett lustfyllt sätt. Respondenterna uppgav att om de 

gör så att barnen tycker att det är roligt så vill barnen gärna fortsätta och det är något som perso-

nalen uttryckte att de strävar efter i förskolan. En förskollärare uppgav att barnen ska få göra allt i 

sin egen takt det är viktigt att barnet inte känner press över att behöva delta utan kan få titta på 

en lek flera gånger innan det känner sig redo att själv vara med. Samma förskollärare uttryckte 

också att de brukar prata med barnen på en enkel nivå om vad som händer med kroppen när den 

anstränger sig, att kroppen mår bra av att röra på sig men att den också behöver vila ibland när 

den rört på sig mycket. En annan förskollärare berättade:  

 

Efter varje nystart efter loven brukar vi sitta ner och prata om varför vi har gymnastik med bar-
nen, så att de får en förståelse för varför de ska röra på sig.  

 

Gymnastik ansåg hon vara en stor del av den fysiska aktiviteten genom att ta in sådana lekar och 

aktiviteter som gör att de tränar omedvetet på olika saker som de har svårare med. En av de 

andra förskollärarna uttryckte att de har ett ansvar att aktivera och se barn som inte är så fysisk 

aktiva det kan till exempel vara så att ett barn följer efter en vuxen mycket och då får förskollära-

ren aktivera detta barn genom att hjälpa dem att komma igång. Hon uppgav att detta kan göras 

genom att själv vara aktiv i en lek och uppmuntra barnet till rörelse. En intervjuperson uttryckte: 

 

Vi ska utmana barnen genom att inte hjälpa dem med så mycket utan istället låta dem pröva själ-
va, tillexempel låta dem klättra upp själva på en klätterställning. Det krävs en hel kroppsövning att 
ta sig upp och när de klarar det så stärks deras självkänsla enormt.  

 

En annan förskollärare nämnde att deras kommun har en policy som gäller speciellt hälsa, i häl-

san ingår bland annat fysisk aktivitet så därför uppgav hon att det är deras uppgift att barnen får 

röra på sig varje dag. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den metod som valts att användas samt det resultat som framkommit i   

undersökningen.  

6.1 Metoddiskussion  

Vi har i den kvalitativa metoden valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi anser att 

de semistrukturerade intervjuerna gav oss bra och uttömliga svar då vi kunde ställa följdfrågor. 

Som Jacobsen (2003) menar så kan personerna som intervjuas då beskriva sina uppfattningar på 

ett utförligt sätt och svaren ger större variation. Att använda sig av intervjuer som metod anser vi 

har både för- och nackdelar. Fördelar med intervjuer är att undersökaren får chans att ställa följd-

frågor om något är oklart eller om något mer vill tas reda på och dessutom kan undersökaren ta 

del av hur intervjupersonerna resonerar kring frågorna. Vi anser att det är en mycket flexibel data-

insamlingsmetod som ger ett djup i undersökningen med detaljer, personlig kontakt och hög 

svarsfrekvens. En nackdel som vi upplevde var att intervjuer är mycket tidskrävande både för un-

dersökaren då data ska bearbetas men även för intervjupersonen då tid från arbetet tas och därför 

är resurskrävande. Vi märkte att det var svårt för förskollärarna att hitta tid då de kunde lämna 

den andra personalen utan att det skulle påverka verksamheten allt för mycket. En annan nackdel 

kan vara att det inte är en anonym datainsamlingsmetod vilket kan göra att intervjupersonen kan-

ske inte svarar som hon tycker utan svarar som hon tror att vi vill höra. Det är oftast lättare att 

skriva sina åsikter på en enkät. Vi upplevde nämligen att en del av respondenterna ogillade att bli 

intervjuade och några av dem uttryckte en önskan om att få intervjufrågorna i förväg för att kun-

na förbereda sig. Det kan diskuteras om detta gör studien tillförlitlig. Men vi upplevde att svaren 

från de som hade förberett sig gentemot de som inte hade förberett sig var relativt lika. Därför 

tror vi inte att förberedelserna påverkade vårt resultat i större utsträckning. 

 

I undersökningen intervjuade vi sex förskollärare på tre olika förskolor med olika lång arbetserfa-

renhet. Vi upplevde att samtliga respondenterna hade positiv inställning och engagemang till vår 

studie eftersom de visade stort intresse för vårt ämnesval. Svaren vi fick utifrån intervjuguiden är 

vi mycket nöjda med. Dock anser vi att störningsmomenten under intervjun påverkade samtalen 

då förskollärarna inte var fullt koncentrerade och ibland kom av sig mitt i en mening. Detta 

uppmärksammades extra mycket då intervjuerna skulle transkriberas då det blev störningsmo-

ment i bakgrunden på ljudinspelningarna. I efterhand har vi även tänkt på att förskolorna vi valde 

kunde varit från olika kommuner istället för från samma, eftersom arbetssättet och policyn för 

förskolorna oftast är lika i en och samma kommun. Ett bredare urval hade då kunnat ge en bre-
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dare bild av arbetet med fysiska aktivitet i förskolan. Bekvämlighetsurval kan dock vara bra då 

både vi och intervjupersonen känner sig trygga och bekväma i situationen.  

 

Vi anser att det är mycket effektivt att använda sig av ljudinspelning vid intervjuer. När intervjuer 

transkriberades insåg vi hur mycket som vi hade missat bara genom att lyssna och anteckna. Det 

kan vara svårt att hinna anteckna allt som intervjupersonerna säger och genom ljudinspelningen 

blir materialet till resultatet rikligare. Vi anser att både anteckningar och ljudinspelning ska använ-

das, ifall det möjligtvis skulle hända något med det tekniska materialet.  Kvale och Brinkmann 

(2009) talar om att genom att använda sig av bandspelare ges frihet till intervjupersonen att kunna 

koncentrera sig på ämnet, dessutom fångas alla ord, tonfall och pauser in, något vi stämmer in i. 

Vi upplevde dock att alla inte gillar att bli inspelade när de pratar, därför har vi varit noga med att 

förklara att de bara är till för oss och att de efter avslutad studie kommer att raderas.  

 

När det kommer till de etiska aspekterna i en studie anser vi att det är viktigt med ömsesidig re-

spekt. Intervjupersonerna gör oss en tjänst då de väljer att hjälpa oss och vara delaktiga i under-

sökningen och därmed är det även viktigt att vi behandlar all information varsamt så att intervju-

personerna hålls anonyma. Konfidentialitet anser vi vara en viktig del i arbetet och därför var vi 

noga med att klargöra detta för samtliga deltagare. Samtliga förskollärare var med på att bli inter-

vjuade, de visste att det var frivilligt att delta.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har valt att ställa svaren vi fått i studien i relation till bakgrunden och diskutera resultatet ut-

ifrån syftet och frågeställningarna. Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärare ut-

trycker att de arbetar för att öka barns rörelse i vardagen och hur miljön kan påverka barns fysis-

ka aktivitet.   

6.2.1 Hur uttrycker förskollärare att de arbetar för att få barnen att bli mer fysiskt akti-

va? 

Som resultatet visade så uttryckte samtliga förskollärare att de arbetar med planerad fysisk aktivi-

tet genom att gå till skogen och fem av dem beskrev även att de hade regelbunden gymnastik. 

Förskollärarna uppgav att de medvetet tänker på att barnen ska röra på sig i vardagen, till exem-

pel under samlingar genom rörelsesånger. Utifrån resultatet uppfattar vi förskollärarna som gene-

rellt engagerade i arbetet med barns fysiska aktivitet och att de som personer är mycket medvetna 

om hälsans betydelse. Vi anser att det är bra att alla förskolor uttryckte att de har någon typ av 

planerad aktivitet som stimulerar barnens rörelse hela året runt. Vi har dock funderingar kring 
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varför några valde att avsluta skogsaktiviteten under vinterhalvåret istället för att både ha gymnas-

tik och skogen året om. Vi anser att gå till skogen är både roligt, nyttigt och lärorikt för barnen på 

vintern också. Det är synd att inskolning av barn ska påverka den planerade fysiska aktiviteten. 

Som förskollärarna uttryckte så påverkar antalet barn i barngrupperna vilka aktiviteter som kan 

genomföras. Vi anser att det är orätt att dagens stora barngrupper ska behöva drabba den peda-

gogiska verksamheten. Vi anser även att det inte kan skyllas på för stora barngrupper. Det gäller 

att som förskollärare vara kreativ och gör det bästa av situationen. Istället för att utesluta en akt-

vitet på grund av stort barnantal kan man tänka om och hitta på något som fyller samma funktion 

som den aktivitet som man tänkt från början fast som passar stor barngrupp. Exempelvis så 

nämnde förskollärarna att de inte brukar gå promenader med barnen för att de har för stora 

barngrupper. Istället för att utesluta detta kan de istället komma på en lösning till hur de ska kun-

na ta promenader trots många barn. De kanske exempelvis kan dela upp barnen i grupper så att 

en grupp går i taget och resten av barnen stannar kvar på gården.  

Som vi nämnt i bakgrunden beskriver Wikland (2012) att dagens aktiviteter på förskolan idag inte 

räcker till för att uppfylla barns dagsbehov av rörelse. Resultatet visade dock att förskollärare 

uppgav att dagens barn är mycket aktiva när de vistas i förskolan framförallt under den fria leken. 

Henriksson (2004) tar upp att barn behöver röra på sig 60 minuter om dagen. Efter att ha under-

sökt ämnet har vi kommit fram till att förskollärarna uttryckte att de flesta barn lätt lever upp till 

det dagliga behovet av fysisk aktivitet då de vistas på förskolan. Respondenterna uppgav att även 

om barnen inte har en aktiv fritid får de utöva aktiva moment i förskolan. Vi kan se i vårt resultat 

att förskollärarna uttryckte att barnen i förskolan aktiveras men tyvärr var det bara två förskollä-

rare som uppgav att de pratade med barnen om varför de ska röra på sig och vad som händer 

med kroppen. Vi tycker att detta är en viktig del som inte får glömmas bort eftersom barnen då 

får en förståelse för varför man ska röra på sig och kanske inspireras till att fortsätta. På en för-

skola uttyckte förskollärarna att de har ett system över barnens användning av dator. Barnen får 

endast sitta vid datorn tre gånger i veckan och då 15 minuter per tillfälle. Detta för att minska ris-

ken att barnen blir för stillasittande och för att alla barn ska få chans att sitta vid datorn. Vi anser 

att det är bra att personalen har byggt upp ett system för barnens datoranvändning då vi själva 

har erfarenhet av att många barn idag sitter mycket vid datorn på deras fritid. Vi anser att datorn 

är ett bra pedagogisk redskap i förskolan och att den kan stimulera och utveckla barnen på många 

plan på ett lustfyllt sätt. Men vi menar att förskollärare måste vara observanta då det gäller barns 

användning av dator, de måste se till så inte samma barn sitter vid datorn längre tid då det kan 

påverka barnets dagliga fysiska aktivitet.  
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Förskollärarens roll i arbetet med fysisk aktivitet i förskolan uttryckte respondenterna vara myck-

et viktig då de ska vara förebilder, inspirera till rörelse och utmana barnen på ett lustfyllt sätt. Vi 

tycker att det är viktigt att uppmärksamma de barn som rör på sig mindre och att även de aktive-

ras. Ellnebys (2007) beskrivningar om förhållningssätt som kan användas för att uppmuntra bar-

nen till att röra på sig tror vi kan vara en bra mall att använda sig av som verksam förskollärare då 

barn som är mindre aktiva stöts på. Att ta saker och ting på barnets nivå belyser vi som en myck-

et viktig del av arbetet i förskolan. Vi upplever att de förskollärare vi intervjuade uttryckte att de 

har samma syn på deras roll gällande fysisk aktivitet som vi har dels då det gäller att lära ut på ett 

lustfyllt sätt och dels göra så att barnen får en positiv syn på rörelse. Detta stärker Wikland (2012) 

då hon menar att fysisk aktivitet mestadels handlar om att få in rörelse i vardagen med hjälp av 

lekar. Barnen behöver inte göra något ansträngande utan huvudsaken är att de rör på sig. Vi som 

blivande förskollärare kommer därför arbeta med barns rörelse genom lek då leken är en stor del 

av deras vardag. Genom att barnen finner glädje till att röra sig så kommer de få en livslång lust 

att lära, detta är ett av målen i förskolans läroplan (Skolverket 2010).  

 

6.2.2 Hur påverkar miljön den fysiska aktiviteten i förskolan? 

Förskollärarna uppgav att miljön har stor påverkan för den fysiska aktiviteten. Detta stärker även 

Faskunger (2007) som anser att barnen bör ha en utvecklad miljö med goda möjligheter till rörel-

se. Samtliga uttryckte att barn rör sig mer utomhus än inomhus. De uppgav att det är lugnare ak-

tiviteter inomhus eftersom det inte finns möjligheter till att springa. Om barnen vill röra på sig 

mycket får de gå ut. Vi förstår att det blir stökigt och en högljud nivå inne i förskolan om barnen 

leker aktiva lekar, men därför anser vi att varje förskola bör byggas med en lekhall så att barnen 

kan få möjlighet till att springa även inomhus om de vill. En lekhall uttryckte respondenterna som 

en stor möjlighet till ökad fysisk aktivitet inomhus, men det var endast en förskola som hade lek-

hall. Vi anser att eftersom förskolan är en viktig del i barnens grund för den fysiska aktiviteten 

bör pengar läggas på att utveckla förskolorna och bygga lokaler som är anpassade till mer rörelse. 

Vi anser dessutom att det bästa bör göras av situationen. Rörelse behöver inte vara att springa. 

Detta stärker Grindberg och Langlo Jagtöien (1999) då de menar att aktiviteter som inte tar så 

mycket plats kan genomföras inomhus exempelvis dans, balansövningar och rörelsesånger. 

Förskollärarna hade olika åsikter om deras gård runt förskolan. Många uttryckte att de ville ha en 

mer utmanande gård med klätterställningar, hinderbana, bollplank med mera. I och med att de 

beskrev att förskolorna inte har så mycket pengar att röra sig med kan de heller inte köpa in ma-

terial till en sådan miljö som de hade önskat. Vi menar dock att allt inte behöver kosta pengar, 
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utan att enkla medel kan användas tillexempel naturmaterial. Vi tänker att till exempel en hinder-

bana är ganska enkel att bygga upp själv med hjälp av skogens resurser, en stock kan exempelvis 

lätt bli en balansövning. Wikland (2012) betonar vikten av att ha en inspirerande utemiljö så att 

barnen får lust att röra sig och så att deras motorik utvecklas. Hon menar, precis som vi, att enkla 

saker kan bli till något roligt. En respondent uppgav att på deras förskola hade de valt att ta bort 

deras gungor på grund av att de hade för stort barnantal och för få gungor. Hon uttryckte att 

”gunga är en meningslös sysselsättning, att bara sitta och gunga fram och tillbaka”. Vi kan förstå 

att förskolan valde att ta bort gungorna så att ytan som gungställningen stod på kan utnyttjas till 

något annat. Dock så anser vi att det är fel att säga att gunga är en meningslös sysselsättning. Ge-

nom att ett barn får gunga så utvecklar barnet sin rytmik, styrka i händerna och de får chans att 

träna sin balans då de skjuter fart. Att gunga ger även glädje och spänning då barnet själv kan be-

stämma hur högt den vågar gunga. Sen är det såklart viktigt att, på samma sätt som barns dator-

användning, är observant som förskollärare så att inte samma barn sitter och gungar hela tiden. 

Om ett barn har gungat under en längre tid kan barnet uppmanas till att hitta på något annat för 

att det inte ska bli för stillasittande.  

6.2.3 Vilken betydelse har den fysiska aktiviteten för barns välmående enligt förskollä-

rare?  

Samtliga förskollärare uppgav att den fysiska aktiviteten har stor betydelse för barns välmående. 

De talade mycket om den fria leken då den är en stor del i förskolans verksamhet där barnen får 

tillfälle till att röra på sig mycket på egen hand. Hamberg (2004) menar att det är viktigt att bar-

nen får leka fritt då de ges möjlighet till att utforska, testa på själva och utveckla deras motoriska 

färdigheter. Detta håller vi med om, vi anser att det är viktigt att förskollärare inte hela tiden tar 

upp barnens tid utan låter dem leka fritt själva. I vår studie kan vi komma fram till att förskollä-

rarna uttryckte att när barnen har rört på sig mycket så blir de lugna och kan koppla av mer. För-

skollärarna som vi intervjuade uttryckte att barnen blir pigga, glada och dessutom förbättras kon-

centrationsförmågan då de har fått röra på sig. Detta stärker Wikland (2012) då hon menar att det 

är lättare för barnen att ta till sig kunskap efter att de utövat fysisk aktivitet. Vi har själva erfaren-

heter av detta när vi haft samlingar tillsammans med barn olika tider under dagen exempelvis in-

nan och efter utelek. En av förskollärarna nämnde att det kan vara bra om barnen ibland väljer en 

stillsam aktivitet under dagen då barn har behov av detta också. Grindberg och Langlo Jagtöien 

(1999) påpekar att barn behöver olika typer av lek, både stillsam och aktiv. Även om det är bra att 

barnen rör på sig aktivt i förskolan tycker vi att det är viktigt att tänka på att det inte går till över-

drift utan att barnen även får tillfälle till lugn och ro. I resultatet framkom det att en förskola köp-

te in material för att utveckla barnens lek. Detta anser vi vara mycket bra då vi tror att mycket kan 



 

24 

 

vinnas på att fånga upp barnens intresse och där igenom låta dem få en förståelse för att rörelse 

är roligt.  

6.2.4 Vidare forskning 

Vi har genom vår studie fått mer kunskap gällande fysisk aktivitet i förskolan, hur förskollärare 

uttryckte att de arbetade med det och hur de uppgav att miljön påverkar. Den kunskap vi samlade 

på oss i bakgrunden har vi fått bekräftad i vårt resultat. Men under studiens gång har flera funder-

ingar väckts kring ämnet och det kan vara svårt att avgränsa området. Vi har fått funderingar 

kring hur skillnaden ser ut för fysisk aktivitet mellan förskolan och barnens fritid. Flera forskare, 

exempelvis Elliott och Sanders (2002) och även Henriksson (2004) belyser att barn är mindre ak-

tiva idag, men vår undersökning har kommit fram till att förskollärarna uppgav att barnen är 

mycket aktiva när de vistas i förskolan. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur stor 

skillnad det är på fysisk aktivitet för barn i hemmet jämfört med förskolan. Ett annat förslag till 

vidare forskning är hur stora barngrupper påverkar den fysiska aktiviteten. Detta fick vi funder-

ingar kring då det framkom i resultatet av studien att förskollärarna uttryckte att stora barngrup-

per påverkar aktiviteter som utförs i verksamheten. 
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 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur arbetar ni med rörelse på förskolan? 

 

2. Vad tycker du att den fria leken har för betydelse för barns rörelse? 

 

3. Hur gör ni för att aktivera barn som ofta väljer en stillasittande aktivitet? 

 

4. Forskning indikerar på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan leda till bättre kon-

centration – och inlärningsförmåga. På vilket sätt upplever du att detta stämmer/inte stämmer? 

 

5. Hur ser du som förskollärare på miljön då det gäller barns fysiska aktvitet i förskolan? 

 

6. Hur skulle ni vilja att den fysiska verksamheten såg ut? 

 

7. Vad anser du att du som förskollärare har för uppgift gällande barns fysiska aktivitet? 

 

 

 


