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Abstrakt 
Syftet med den här studien har varit att beskriva och analysera förskollärares 

uppfattningar om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i 

lek. Studien är kvalitativ och inspirerad av fenomenografisk ansats. Studien 

har genomförts via semi- strukturerade intervjuer med åtta förskollärare. I 

resultatet framträder det två kategorier som visar hur förskollärarna uppfattar 

möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. Dessa är olika 

förutsättningar för fysisk aktivitet som innehåller: utomhus - möjligheter och 

inomhus - begränsningar, erbjudande miljö och mängden av fysisk aktivitet. 

Deltagande i fysisk aktivitet som innehåller: uppmuntrande till fysisk aktivitet 

och utmanande till fysisk aktivitet. Förskollärarnas uppfattningar synliggör 

kategorier som visar på hur de uppfattar möjligheter och begränsningar för 

barns fysiska aktivitet i lek. Det framkommer uppfattningar av förskollärarna 

att de är betydelsefulla genom att de kan påverka vilka möjligheter och 

begränsningar som barn ges för detta. Förskollärarnas uppfattningar om 

utomhus- och inomhusmiljö, vad olika miljöer erbjuder och mängden av fysisk 

aktivitet som utförs av barn kan vara faktorer som bidrar till vilka möjligheter 

och begränsningar som barn ges för fysisk aktivitet i lek. Förskollärarna 

uppfattar även att de genom sitt deltagande kan skapa möjligheter eller 

begränsningar för detta. De uppfattar att de genom sitt deltagande kan 

uppmuntra och utmana barn till fysisk aktivitet i lek och på så sätt göra så att 

barn upplever fysisk aktivitet som lek- och lustfyllt. Denna studie kan ge 

kunskap om hur förskollärare uppfattar möjligheter och begränsningar för 

barns fysiska aktivitet i lek. 

 

 

Nyckelord: Förskola, barn, fysisk aktivitet, lek, förskollärares betydelse, 

förskollärares uppfattningar. 
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Inledning 
Människans motorik och kroppsrörelser ligger till grund för hela vårt 

samhälle, från ett litet barns första stapplande steg till rörelserna en 

professionell idrottare kan utföra. Detta ger oss ett brett perspektiv över hur 

våra kroppar utvecklas och vad vi klarar av. Men vi människor använder oss 

inte enbart av vår kropp till idrott eller individers rörelse från punkt: A till 

punkt: B. Vi använder också kroppen för att kommunicera, både när det gäller 

handtecken, via teckenspråk och kroppsspråk. Jagtøien, Hansen och Anner-

stedt (2002) beskriver betydelsen av kroppens kommunikation:  

 
"Om målning förmedlar sitt innehåll genom färger och musikverk sitt genom 

toner, så förmedlar kroppen sitt budskap genom sitt eget kroppsliga språk; 

gester, mimik, rörelser och hållning." (Jagtøien et al., 2002, s.12) 

 

Vi lär oss tidigt under vår uppväxt grunderna för kroppsliga och motoriska 

färdigheter, att vi som små barn först lär oss krypa, sedan att gå och tillslut att 

springa. Enligt Jagtøien et al. (2002) har rörelser och färdigheter ett nära 

samband på så sätt att färdigheter lärs in av inövade förmågor och rörelser. 

Det lyfts fram i förskolans läroplan att varje barn i förskolan ska få utveckla 

sina motoriska färdigheter, sin koordinationsförmåga och kroppslig 

medvetenhet (Skolverket, 2011). Det är något som Brodin och Lindstrand 

(2009) har tagit fasta på. Författarna behandlar betydelsen av barns motoriska 

utveckling för deras allsidiga utveckling. Brodin och Lindstrand (2009) skriver 

att i takt med att små barn motoriskt utvecklas så börjar de bland annat att 

söka ögonkontakt, samspela och leka. Leken utgör på så sätt en stor och central 

del i barns vardag. Förskolan får därför en betydelsefull roll i barns liv när det 

gäller att möjliggöra och stödja deras lekar. Skolverket (2011) lyfter till exempel 

fram att lek är en grundläggande och betydelsefull komponent för barns 

lärande och utveckling. Sannolikt utgör därför leken en av förskolans viktigare 

uppgifter i verksamheten. 

 

Enligt Jagtøien et al. (2002) så är barn aktiva både fysiskt som psykiskt. 

Författarna använder begreppet "fysisk aktivitet" och avser då barns alla 

rörelser, såväl finmotoriska som grovmotoriska. I allmänhet beskrivs fysisk 

aktivitet som att det förenar handling och tanke. Jagtøien et al. (2002) menar att 

barns ofta oregerliga kroppar och deras nödvändighet av att röra på kroppen i 

många sammanhang ses som störande i läroinstitutioner. Jagtøien et al. (2002) 

förklarar att barns kroppsliga rörelser sällan uppfattas ha eget syfte och 

mening, då kroppsrörelser ges allt mindre plats även fast ny forskning har 

visat på ett samband mellan fysisk och psykisk utveckling. Detta leder till att 

lärare sitter på ett stort ansvar för att sammanlänka kroppsrörelser med syfte 

och mening. 
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Enligt förskolans läroplan är det förskollärare som har ett ansvar gentemot 

barn i förskolan att stödja och engagera sig i deras motoriska utveckling och 

sociala samspel (Skolverket, 2011). Mot bakgrunden av att barns motorik är 

viktig för deras allsidiga utveckling, som vi redogör för ovan, blev vi 

intresserade av hur förskollärare kan arbeta för att just stödja barns motoriska 

utveckling. Detta utgör vårt problemområde. Detta ledde oss till att vilja 

beskriva och analysera förskollärares uppfattningar om möjligheter och 

begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. 

 

I arbetet kommer vi fortsättningsvis använda oss av begreppet "fysisk 

aktivitet" med samma innebörd som Jagtøien et al. använder och som vi 

redogör för ovan. Med fysisk aktivitet menar vi således all motorik och rörelser 

som barn dagligen utför. 
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Bakgrund 
I denna del av studien redogör vi vad tidigare forskning har tagit upp om 

barns fysiska aktivitet i lek. Forskning visar att barns fysiska färdigheter och 

aktiviteter har en betydande roll för lek och samspel. Forskning visar också på 

vilka möjligheter och begränsningar det finns för barns fysiska aktivitet i lek. 

Vi har tematiserat litteraturbakgrunden för att tydliggöra dessa aspekters 

samband som forskningen lyfter fram: samspel och lek i relation med fysisk 

aktivitet, fysiska färdigheter och gemensam lek, tillfällen för barns fysiska aktivitet och 

främjande av fysisk aktivitet. 

 

Samspel och lek i relation till fysisk aktivitet 

Det framgår genom tidigare forskning att fysisk aktivitet är betydelsefull för 

barns emotionella och sociala lek, samt att barn redan från ung ålder har en 

inre drivkraft till kroppsrörelser och socialt samspel.  

Fysisk aktivitets betydelse för emotionell och social lek 

Enligt vad vi har hittat i tidigare forskning så finns det tydliga samband mellan 

känslor, kroppsrörelser och socialt samspel. Resultatet i Little och Swellers 

(2014) studie visar att barns fysiska aktivitet är viktig för deras sociala, 

emotionella och fysiska utveckling. Även Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, 

Kyhälä och Valtonen (2014) beskriver hur barns motoriska färdigheter 

påverkar deras välbefinnande och att de existerar i deras känslomässiga och 

sociala förmågor. Att fysisk aktivitet kopplas samman med glädje förklarar 

Michélsen (2004) om i sin studie om kamratsamspel på småbarnsavdelningar. 

Hon menar att barn upplever stor glädje i att röra sig tillsammans med andra. 

Genom att med glädje röra sig tillsammans med andra kan samhörighet 

skapas vilket i sin tur kan ge barn trygghetskänsla. Knutsdotter Olofsson 

(1996) skriver att barns trygghetskänsla och glädje är viktiga förutsättningar 

för deras lek och samspel. Alltså att glädje och trygghetskänsla kan bli 

påverkad av barns fysiska aktivitet så tyder det på att fysisk aktivitet kan 

påverka barns lek. Michélsens (2004) studie visar att barns gemensamma 

användande av motorik och rörelse i lek genererar glädje i större omfattning 

än vad samspel med leksaker gör. Detta kan bero på att härmningar av andras 

rörelser i flesta fall är enkelt att utföra och kan skapa en samhörighet med 

andra (Michélsen, 2004).  

Yngre barns inre drivkraft till kroppsrörelser och socialt samspel 

Användningen av kroppen har stor betydelse för yngre barn. Enligt Buytendijk 

(refererad i Øksnes, 2011) så har kroppsrörelser ett centralt fokus i barns soci-

ala samspel och lek. Enligt Øksnes (2011) så lyfter Buytendijk fram att barn har 

ett instinktivt driv att använda sig av kroppsrörelser. Då Øksnes (2011)  

belyser att Buytendijk påpekar att röra sig är en central aspekt i barns lek och 

som möjliggörs av deras spontana drivkraft. Det finns inte något definitivt mål 
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med dessa rörelser utan de är en naturlig och avgörande del i leken menar 

Buytendijk enligt Øksnes. Även Engdahl (2011) beskriver detta i sin studie om 

yngre barns samspel i lek. Yngre barn använder sig av strategier som präglas 

av icke verbala uttrycksätt för samspel och lek med andra, ett av dessa sätt är 

bland annat kroppsrörelser (Engdahl, 2011). I möten mellan yngre barn så är 

det alltså i synnerhet kroppsrörelser som är deras ömsesidiga fokus. I 

Brandones (2015) studie förklaras det att motoriska erfarenheter kan öka barns 

förståelse för andra människors avsikter. Yngre barn använder gester och 

blickar för att rikta människors uppmärksamhet till sig själva. Genom att 

erbjuda och ge barn möjlighet till att ingå i gemensamma samspel så kan det 

öka barns förståelse för avsikt och handling (Brandone, 2015).  

 

Fysiska färdigheter och gemensam lek 

I tidigare forskning belyses gemensam lek i relation till barns fysiska 

färdigheter. Fysiska färdigheter kan vara en bidragande faktor när barn väljer, 

blir vald eller icke vald i lek. I forskningen fann vi två begrepp som behandlar 

detta: inkludering och exkludering. Vi redogör nedan för inkludering i lek och 

exkludering från lek i relation till fysiska färdigheter. 

Inkludering i lek 

I en studie om barns kamratrelationer i förskolan av Jonsdottir (2007) belyses 

det att bli vald som lekkamrat kan bidra till att barn upplever tillhörighet och 

att välja lekkamrater kan vara ett tecken på att barn upplever samhörighet. I 

studiens resultat visas det att vissa barn inte blev inkluderad i gemenskapen 

(Jonsdottir, 2007). Det finns flera olika faktorer som spelar roll i barns val av 

lek och val av lekkamrater. En av dessa faktorer kan vara barns fysiska 

aktivitet, då motorik och rörelse kan påverka barns förmåga att delta i olika 

sammanhang. Detta förklaras i en studie av Diamond och Hong (2010) med 

syftet att undersöka barns val att inkludera barn med fysiska funktionsned-

sättningar i sin lek. Denna studie visar att barn mest sannolikt skulle välja att 

inkludera barn utan fysiska funktionsnedsättningar i sin lek. I undantag från 

de situationer där en fysisk funktionsnedsättning störde minimalt, i dessa fall 

var det mer troligt att barn med detta valdes in i lek (Diamond och Hong, 

2010). En annan aspekt där det framgår att barns fysiska aktivitet ger effekt till 

inkludering är när barn leker flera tillsammans. Enligt Reunamo et al. (2014) 

använder sig barn mest av fysiska aktiviteter när de leker tillsammans med 

andra, speciellt när barn själva får besluta om vilka de ska leka med. Detta 

visar alltså att fysisk aktivitet ofta används i sammanhang då barn leker flera i 

grupp och att barn gärna väljer att göra det.  

Exkludering från lek 

Barns fysiska färdigheter har stor betydelse för barn att bli inkluderad i lek 

beroende på vad leken fordrar menar Diamond och Hong (2010). Enligt 

Reunamo et al. (2014) krävs det i vissa sammanhang hög fysisk aktivitet för att 

kunna delta i gemensamma lekar. Det framgår av författarna att hög fysisk 

aktivitet förekommer ofta i gemensamma lekar, när barn själva får välja 

lekkamrat. Men detta kan medföra en risk på så sätt att barn kan bli 
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exkluderade. Barn som är blygsamma och osäkra kan uppvisa mindre fysisk 

aktivitet och blir som en konsekvens av detta enkelt exkluderad ur lek 

(Reunamo et al., 2014). Detta lyfts fram bland annat i en studie om 

förskolebarns motorik och sociala deltagande av Bar-Haim och Bart (2006). De 

menar att barn med låga motoriska färdigheter deltar i lägre omfattning i 

social lek. Det poängteras även av Reunamo et al. (2014) att barn som har 

bristfälliga motoriska egenskaper, som inte har en funktionsnedsättning, 

utövar fysisk aktivitet på en lägre nivå och var mindre godtagbara av 

lekkamrater. Detta framhålls också av Diamond och Hong (2010) som belyser 

att barn med fysiska funktionsnedsättningar i större omfattning blir utelämnad 

i lek av barn utan funktionsnedsättningar. Av detta blir det klart att de fysiska 

krav som olika lekar kräver påverkar barns val av lekkamrat (Diamond och 

Hong, 2010). 

 

Tillfällen för barns fysiska aktivitet 

Det finns olika tillfällen då barn får möjlighet att välja vad och med vilka de 

ska leka. Forskningen belyser att fysisk aktivitet oftast förekommer under 

dessa tillfällen. Det sker enligt forskare i olika situationer, när barn leker 

inomhus, utomhus och vid så kallad otillåten lek. Den otillåtna leken sker både 

inomhus och utomhus i olika grad. 

Utomhus och inomhus  

Utomhus är en plats där barn utövar hög fysisk aktivitet och framförallt under 

fri lek (Reunamo et al., 2014). En av orsakerna för detta kan vara att 

utomhusmiljö ger större möjlighet för fri lek då miljön är mer tillåtande för 

olika sorters lekar. Det belyses enligt Bar-Haim och Bart (2006) att olika fysiska 

miljöer kan bidra till olika sorters lekbeteende. Barn utövar ofta social lek 

utomhus och det är framförallt i social lek som fysisk aktivitet förekommer 

(Bar-Haim och Bart, 2006). Det är en skillnad i barns användande av fysisk 

aktivitet när de leker utomhus i jämförelse med inomhus. Detta belyses av 

Reunamo et al. (2014) som menar att det i högre grad förekommer fysisk 

aktivitet utomhus än inomhus. När barn väl var fysiskt aktiva inomhus så var 

det ofta i samband med otillåtna lekar eller aktiviteter (Reunamo et al., 2014). 

Otillåten lek 

I förskolan så finns det regler och rutiner för hur vardagen ska fungera för alla 

som vistas i den, både för barn och vuxna. Det finns ofta regler om vad som är 

tillåtet att göra och vad som är otillåtet. Olika saker kan vara tillåtet i olika 

sammanhang och tidpunkter. När det är tillåtet för barn att själv välja vad de 

ska leka så väljer de ofta ett leka så kallad otillåten lek, lek som på något vis 

inte anses tillåten av vuxna (Reunamo et al., 2014). Något som kan uppfattas 

som otillåten lek är risktagande lek. Några exempel på sådan lek belyses av 

Little och Sweller (2011) som springlekar, bråklekar och klättring.  När barn 

leker risktagande lekar så använder de ofta hög fysisk aktivitet (Little och 

Sweller, 2011).  För att barn ska kunna leka det som uppfattas som otillåtna och 

risktagande lekar som innehåller hög fysisk aktivitet, så krävs det ofta enligt 
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Reunmo et al. (2014) att vuxna inte är i närheten. Barn vet att det är vid dessa 

tillfällen som otillåten lek inte hindras menar författarna. 

 

Främjande av fysisk aktivitet 

Förskollärare kan ha en betydande roll i skapandet av möjligheter och 

begränsningar för barns fysiska aktivitet. Detta kan även förskollärares 

uppfattningar om det behövs mer eller mindre fysisk aktivitet. Här tänker vi 

förklara vad forskning säger om mängden fysisk aktivitet och förskollärares 

betydelse för möjligheter och begränsningar för fysiskt aktivitet. 

Mer eller mindre fysisk aktivitet? 

Barn är individuella och det är även deras sätt att använda sig av fysisk 

aktivitet. Det vill säga barn nyttjar fysisk aktivitet på olika sätt. Reunamo et al. 

(2014) lyfter fram att endast en liten del av de barn som deltog i deras studie 

använde sig av hög fysisk aktivitet. Totalt räknades 10 % av barnens lekar som 

högt fysiskt aktiva. De fann att det inte hade bedrivits tillräckligt med fysiskt 

aktivitet. Reunamo et al. (2014) föreslog utifrån resultatet av sin undersökning 

att fysisk aktivitet i förskolan skulle främja barns samspel och lek. Men det 

finns även forskning som visar att fysisk aktivitet kan hindra barn från att 

delta i lek. Exempelvis föreslår Diamond och Hong (2010) att det borde ske 

färre aktiviteter med fysisk aktivitet då det bidrar till minskad inkludering av 

barn i samspel med andra barn. Detta visar att forskning har olika 

uppfattningar om mängden fysisk aktivitet som barn utför. 

Förskollärares betydelse 

Förskollärare har en betydande roll i barns vardag, eftersom de har ansvaret 

för verksamheten som barnen vistas i. Förskollärare kan därmed genom deras 

förhållningssätt möjliggöra och uppmuntra barnen till mer användande av 

fysisk aktivitet. Detta belyses av Ericsson (2003) som i sin studie skriver om 

barns motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, att uppmuntran 

av barns fysiska aktivitet kan bidra till utveckling av motorik och rörelse. 

Genom att barn möter vuxna som är positivt inställda till fysisk aktivitet så kan 

det uppmuntra dem till att vara mer fysiska och på så sätt bidra till deras 

motoriska utveckling (Ericsson, 2003). Förskollärares inställning till fysisk 

aktivitet är betydelsefull eftersom barn ofta söker stöd hos vuxna. Detta lyfts 

fram av Michélsen (2004) som menar att barn söker stöd och vägledning av 

vuxna. Förskollärares vägledning när det gäller fysisk aktivitet kan vara 

avgörande för barns deltagande i samspel och lek. Barn med bristande 

motoriska färdigheter kan vilja delta i socialt samspel, men samtidigt så kan de 

känna sig osäkra på de motoriska utmaningar som uppstår genom socialt 

samspel (Bar-Haim och Bart, 2006). Ibland kan det vara så att de barn som får 

minst motorisk träning är de som behöver det mest (Reunamo et al., 2014). Det 

är därför viktigt att förskollärare tar i beaktning barns eget spontana 

användande av fysisk aktivitet. Det är dock samtidigt betydelsefullt att upp-

märksamma barns olika behov för att kunna stödja deras fysiska kompetens 

(Reunamo et al, 2014). 
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera förskollärares uppfattningar 

om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. 

 

Frågeställningar: 

 

Vilka uppfattningar har förskollärare om begränsningar för barns fysiska 

aktivitet i lek? 

 

Vilka uppfattningar har förskollärare om möjligheter för barns fysiska aktivitet 

i lek? 
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     Metod 
I denna del av arbetet redogör vi för val av den kvalitativa intervjumetoden 

som användes i studien, urval av respondenter, genomförande, etiska över-

väganden, analysförfarande, studiens tillförlitlighet och metoddiskussion. 

 

Metodval 

Syftet med studien är att beskriva och analysera förskollärares uppfattningar 

om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. Eftersom vi 

vill få insyn i förskollärares uppfattning av något, i detta fall barns fysiska 

aktivitet, så tänker vi att denna studie är en kvalitativ studie. För att kunna 

beskriva och analysera förskollärares uppfattningar om detta använde vi oss 

av semi- strukturerade intervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

kan man anpassa frågorna och den ordning de ställs i efter situation, vilket är 

en fördel med kvalitativa intervjuer. Semi- strukturerade intervjuer tillät oss att 

vara flexibla med ordningen av hur frågorna ställdes, samt att det gav oss 

möjlighet att ställa följdfrågor under pågående intervju. Denna studie är även 

inspirerad av forskningsperspektivet fenomenografi. 

 

Vi har inspirerats av fenomenografisk ansats i vår studie eftersom att vi är 

intresserad av förskollärares uppfattningar. Mer specifikt för att beskriva och 

analysera förskollärares uppfattningar om möjligheter och begräsningar för 

barns fysiska aktivitet i lek. Fenomenografin har som fokus att beskriva 

personers sätt att uppfatta något, ett fenomen, i sin omgivning. Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) så innebär kvalitativ forskning att forskaren beskriver 

omvärlden via information från verbala utsagor. Enligt Fejes och Thornberg 

(2009) är syftet med kvalitativ forskning att förstå. En fenomenografisk ansats 

passar därför väl ihop med en kvalitativ studie eftersom intresset i 

fenomenografin ligger på att beskriva och analysera någons uppfattningar av 

någonting (Dahlgren och Johansson, 2009). Vidare menar författarna att inom 

fenomenografin är det viktigt att forskare efterfrågar respondenternas sätt att 

uppfatta ett fenomen. Detta gör att intervjufrågor som ställs till dem bör ha en 

viss karaktär. En karaktär som gör att forskare ges insyn i respondenternas 

uppfattningar, en karaktär som uppmuntrar respondenterna att svara utifrån 

sina egna uppfattningar annars finns risken att respondenten ger svar som inte 

är dennes egen (Dahlgren och Johansson, 2009). En annan viktig sak är att 

intervjuaren visar intresse för det som respondenten berättar. Eftersom det då 

kan bidra till att intervjuaren får ett mer utförliga svar. Det kan vara avgörande 

för att senare uppnå en lyckosam analys av den införskaffade datan (Dahlgren 

och Johansson, 2009). 

 

I utformandet av intervjuguiden (se bilaga 1) så har vi även inspirerat oss av 

den karaktär av intervjufrågor som beskrivs inom fenomenografin. Det vill 

säga vi har försökt skapa en intervjuguide med frågor i andan om att vara 
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öppna och ge respondenterna möjlighet till att berätta om sina egna uppfatt-

ningar. Vi har även under intervjuerna visat vårt intresse när respondenterna 

berättar om sina uppfattningar, vilket lyfts fram som en viktig aspekt för att få 

uttömmande svar. I analysarbetet inom fenomenografin så riktar man in sig att 

på hitta personers olika sätt att uppfatta sin omgivning (Dahlgren och 

Johansson, 2009). Även detta har vi inspirerats av, då vi under analysarbetet 

riktat in oss på att hitta förskollärarnas olika sätt att uppfatta möjligheter och 

begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. 

 

Urval  

Vi har i denna studie intervjuat åtta förskollärare. Förskollärarna har fått var 

sitt fiktivt namn av etiska skäl. Respondenterna har arbetat som förskollärare i 

skilda antal år. De är: Minna som har arbetat i 5 år, Anna i 10 år, Viktoria i 23 

år, Lina i 26 år, Sofia i 26 år, Per i 28 år, Tina i 29 år och Iris i 32 år. I valet av 

respondenter så använde vi oss av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

beskrivs av Bryman (2011) som ett urval man använder sig av när man har 

restriktioner att ta hänsyn till som till exempel tidsbrist. I detta fall så valde vi 

att använda oss av bekvämlighetsurval på så sätt att vi kontaktade åtta 

förskollärare på förskolor och skolor som vi på olika sätt kände till. En del av 

de förskollärare som intervjuades hade vi tidigare haft samröre med. Detta 

urval gjorde vi eftersom vi upplevde att det kunde vara till en fördel under 

intervjuer, då vi som intervjuare och respondenter inte var helt okänd för 

varandra. Genom att vi sedan tidigare haft samröre kunde det skapa tillit 

mellan oss och respondenten. Enligt Löfgren (2014) är det viktigt med 

förtroende mellan intervjuaren och respondenten, eftersom det bidrar till att 

respondenterna kan känna tilliten att berätta. Löfgren (2014) menar att man 

bör tidigt i arbetet skapa god kontakt med respondenterna. Detta är 

anledningen till att vi valde förskolor och skolor som vi kände till och 

respondenter som vi tidigare har haft kontakt med. 

 

Genomförande 

Vi inledde arbetet genom att höra av oss till några förskollärare om de var 

intresserad av att delta i studien. I samband med detta kontaktade vi även de 

chefer som var berörda och fick deras godkännande att utföra studien. Efter att 

vi haft muntlig kontakt med förskollärarna där vi gav information om studien, 

så gav vi dem även ett missiv (se bilaga 2) som komplement. I vår muntliga 

kontakt med förskollärarna samtalade vi om en lämplig tid och ett lämpligt 

datum för att genomföra intervjun på. Vi gav ut intervjufrågorna i förväg till 

en av respondenterna innan intervjutillfället, då denne bad om detta. Vi 

genomförde åtta intervjuer, varje intervju tog mellan 45-60 minuter. Alla 

intervjuer genomfördes med en intervjuare och en respondent i ett enskilt rum. 

En intervju skedde i hemmiljö medan resterande skedde i respondenternas 

verksamheter. För dokumentering av intervjuerna valde vi ljudinspelning, 

med godkännande från respondenten. Vi använde oss även av antecknings-

block och penna för att under intervjuerna kunna skriva ner stödord för att 

underlätta att ställa följdfrågor. Detta beskrivs som en effektiv teknik att 
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använda sig av under en intervju av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). 

Författarna menar att det är gynnsamt att anteckna stödord under intervjuer 

för att kunna ställa följdfrågor. 

 

Etiska överväganden 

Vi har intervjuat åtta förskollärare. Innan våra intervjuer påbörjades så tog vi 

kontakt med förskollärarna och frågade om de var intresserad av att delta i 

studien genom intervju. I samband med detta så kontaktade vi cheferna för de 

förskolor och skolor det gällde med avsikt att informera om studien, att få 

tillåtelse att genomföra den och att vi ville intervjua förskollärare inom deras 

områden. Vi utformade ett missiv med information om vilka vi var och om 

vad studien handlade om, samt förfrågan om de ville delta i en intervju. Vi 

frågade om de kunde avsätta en timme för intervjun, och om det gick bra att vi 

spelade in intervjun med ljudinspelare. Vi påtalade även för de deltagande att 

vi avidentifierade dem i studien. I skapandet av missivet utgick vi ifrån etiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2011) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Löfdahl (2014) är det 

viktigaste när det gäller forskningsetik att man informerar om sin studie och 

att de människor som ska delta i studien ger sitt samtycke till det. 

Betydelsefullt är också att de personer som givit sitt samtycke till att delta i 

studien blir informerad om att de när som helst utan vidare förklaring kan 

avbryta sitt deltagande, även fast de tidigare samtyckt till att delta (Löfdahl, 

2014). Konfidentiallitetskravet innebär att förskollärarnas identiteter ska 

behandlas så att de skyddas. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet endast används i vår studie. Detta fanns med i missivet. Missivet 

gav vi till förskollärarna som komplement till muntlig information.  

 

Analysförfarande 

För att kunna analysera så måste man skriva ut det insamlade materialet eller 

med andra ord transkribera det. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) belyser 

att det finns olika sätt att transkribera intervjuer. Transkribering kan ske 

genom att man använder sig av en uppspelnings-maskin som man kan stoppa 

och spola tillbaka så man kan höra något igen (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 

2011). Det är genom detta sätt som vi har transkriberat vårt insamlade 

material. Författarna belyser att av etiska skäl så bör man anonymisera 

materialet när man transkriberar. Detta har tagits i beaktning när vi har 

transkriberat. I analysarbetet så har vi utgått från att hitta förskollärares olika 

uppfattningar, eftersom det enligt Dahlgren och Johansson (2009) är 

fenomenografins grundläggande syfte. Det lyfts även fram av Larsson (2011) 

att analysarbetet inom fenomenografin innebär att skildra avvikelsen i 

uppfattningar. Larsson (2011) menar vidare att nyckeln i analysen är att 

jämföra olika uppfattningar, att ideligen leta efter likheter och skillnader. Det 

är med hjälp av att jämföra avvikelser som uppfattningens skepnad blir synlig 

(Larsson, 2011). Utifrån detta sätt att analysera tänker vi att vi fått en tydlig 

bild av respondenternas uppfattningar.  
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Alexandersson (1994) beskriver  fyra steg i analysarbetet inom fenomenogra-

fin. Det första steget är att man ska bekanta sig med materialet. Detta innebär 

att man upprepade gånger läser igenom materialet för att få en 

helhetsuppfattning om det. Analysen börjar med att man i detta steg söker 

efter betydelsefulla utsagor med avsikt att urskilja respondenternas olika sätt 

att uppfatta det aktuella fenomenet. Om man som forskare i sitt sökande 

förhåller sig till materialet med ett öppet sinne så visar sig ofta det som är i 

synnerhet tydligt (Alexandersson, 1994). Steg två syftar till att man ska 

upptäcka likheter och skillnader i uppfattningarna. Det menas att man på ett 

metodiskt och påtagligt sätt jämför uppfattningarna med varandra för att 

urskilja likheter och skillnader. Steg tre är att kategorisera uppfattningarna och 

namnge kategorierna. Det innebär att kategorisera det uppfattningar man 

hittat. Kategorierna ska vara relevanta i förhållande till uppfattningarna och de 

ska även tydligt skilja sig från varandra. Kategorierna bildar tillsammans 

genom att de ordnas i ett system, ett utfallsrum. Steg fyra är att studera 

ordningen i kategorisystemet. Detta steg syftar till att man gör en djupgående 

systematisk analys av uppfattningarnas relation till varandra i de olika 

kategorierna (Alexandersson, 1994). 

 

Vi har inspirerats av analysarbetet inom fenomenografin och dess olika steg. 

Vi började analysarbetet genom att läsa igenom materialet flera gånger för att 

lära känna det. Efter det så skrev vi ut materialet och klippte ut de 

uppfattningar som vi tyckte var betydelsefulla i förhållande till syftet med 

studien, vilket skrivs i Rennstam och Wästerfors (2011). När vi klippt ut dem 

så jämförde vi uppfattningarna för att kunna upptäcka likheter och skillnader. 

Vi gick vidare genom att gruppera in uppfattningarna i olika kategorier, som 

vi sedan namngav. När vi namngivit kategorierna så granskade vi dem för att 

se om de skiljer sig från varandra och att de är relevanta i förhållande till 

uppfattningarna de innehåller. I kategorierna så analyserade vi även hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra. 

 

Tillförlitlighet och äkthet 

Validitet är ett begrepp som ofta används när man talar om kvalitet i 

forskning. Validitet redogör för i vilken omfattning den forskning som utförts 

och den metod som brukats verkligen undersöker det som skulle undersökas 

(Fejes och Thornberg, 2009). Vissa forskare är kritisk till användandet av be-

greppet validitet i samband med kvalitativ forskning. Eftersom det finns 

begrepp som är mer användbara när det gäller kvalitativ forskning (Fejes och 

Thornberg, 2009). Tillförlitlighet och äkthet är två exempel på sådana begrepp 

(Bryman, 2011). Tillförlitlighet innehåller fyra delar. En av dessa är trovärdig-

het som innebär att man säkerställer att forskningen är bedriven med de regler 

som finns att förhålla sig till. Ett annat sätt är att meddela resultatet till de 

respondenter som deltagit i studien för att bekräfta att vi som forskare upp-

fattat den verklighet dem beskrivit för oss rätt. En annan är överförbarhet som 

menas med hur överförbar resultatet i studien är till andra sammanhang. Den 

tredje delen är pålitlighet som innebär att forskaren säkerställer att hen 
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redogör helt och fullt för alla delar i undersökningsprocessen i studien. Den 

sista delen är möjlighet till att styrka och konfirmera, som syftar till att 

forskaren är medveten om att det inte går att vara helt och hållet objektiv i 

forskning. Men även att försöka visa att man som forskare inte har låtit sina 

egna värderingar påverkat resultatet (Bryman, 2011). 

 

Vi har valt att inte meddela resultaten till respondenterna som deltagit i 

studien, då vi på ett noga och grundligt sätt lyssnat på det inspelade materialet 

och analyserat de transkriberade intervjuerna. Vi är medvetna om att detta kan 

minska tillförlitligheten i vår studie. Resultatet i den här studien är förstådd till 

sitt unika sammanhang, där vi intervjuat åtta förskollärare. Därför kan dessa 

uppfattningar som resultatet grundar sig på bara förstås som respondenternas 

egna uppfattningar. Resultatet i denna studie är därmed inte överförbart till 

andra sammanhang. Vi har försökt att så fullständigt som möjligt redogöra 

tydligt för alla delar i forskningsprocessen. Vi har klargjort de val vi har gjort 

och argumenterat för dem för att öka pålitligheten. Vi är medvetna om att vi 

som forskare inte kan vara helt objektiva eller helt undvika egna värderingar. 

Därför kan vi ej fullständigt garantera att detta inte påverkat vår studie. Men 

vi har försökt att vara objektiva och undvikit att egna värderingar påverkat 

resultatet. 

 

Kriterier inom äkthet är också något som Bryman (2011) lyfter fram. Rättvis 

bild är ett kriterium inom äkthet som innebär att man i studien givit en rättvis 

bild av respondenternas uppfattningar. Detta har tidigare redogjorts för i 

relation till trovärdighet, trots att respondenternas svar inte är försäkrade så 

upplever vi att det givits en tydlig bild av dem. Detta genom att vi noga och 

grundligt lyssnat igenom det insamlade materialet och analyserat de transkri-

berade intervjuerna. 

 

Metoddiskussion 

Bryman (2011) skriver att man genom intervjuer får insyn i någons eller någras 

uppfattningar om ett fenomen. Men intervjuer ses även som otillräcklig och är 

ofta i behov av att kompletteras, eftersom personers uppfattningar inte 

nödvändigtvis visar det verkliga bilden av ett fenomen (Bryman, 2011). 

Intervjuer är en metod som säger något vid just det tillfället då den 

genomfördes, men inte om något annat utanför. Intervjuer säger därmed inte 

allt om något, utan de ger en bild av personers uppfattning av något (Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne, 2011). Vårt syfte med studien riktar sig mot att beskriva 

och analysera förskollärares uppfattningar. Därav tänker vi att användandet 

av intervjuer som metod kan ge oss en bild av förskollärares uppfattningar 

som svarar till vårt syfte. Alla intervjuer genomfördes i enskilda rum men 

under en del av intervjuerna så låg rummet placerat i närheten av där barn 

lekte eller så var det ett rum där resterande personal ibland behövde åtkomst 

till. Detta märktes i vissa fall genom att det vart avbrott i intervjuerna. 

Avbrotten bestod av att det hördes höga ljud från rummen intill där barn lekte, 

att någon ville hämta något i rummet eller fråga respondenten något. 

Intervjuerna där detta skedde kan ha påverkats på så sätt att avbrotten störde 
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det som vi samtalade om. En av respondenterna fick intervjufrågorna i förväg. 

Detta kan leda till både fördelar och nackdelar. Det kan leda till fördelar 

genom att respondenten får tid på sig att förstå, fundera och tänka på frågorna. 

Vilket kan underlätta under intervjun då respondenten får mer tid till att 

reflektera över vad de har för uppfattningar om det som ställs i frågorna. De 

nackdelar som kan uppstå när frågor ges ut i förväg till respondenter är att de 

kan ge pålästa svar, som nödvändigtvis inte är deras egna uppfattningar. Valet 

av att använda ljudinspelare under intervjuerna gjorde vi för att materialet 

skulle bli mer tillförlitligt när det senare skulle användas i arbetet. Respon-

denternas alla svar togs med och risken för att missa något blev mindre 

(Bryman, 2011). Men att använda ljudinspelning kan leda till att respondenten 

blir nervös och oroar sig över vilka svar de ska ge, då det finns kvar i form av 

inspelning (Bryman, 2011). Vi var noga med att fråga varje respondent, innan 

intervjun startade, om vi fick spela in. Alla respondenter gav sitt godkännande 

till inspelning av intervjun. Däremot kan vi inte helt och fullt försäkra att ingen 

av respondenterna blev påverkad av ljudinspelningen, att de blev nervösa och 

kände sig obekväma. Men vår erfarenhet av att använda ljudinspelning var 

positiv då vi inte upplevde att det störde respondenterna under intervjuerna.  
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Analysresultat 
Vårt syfte med denna studie är att beskriva och analysera förskollärares upp-

fattningar om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. I 

den här delen av studien presenterar vi resultatet och analysen av intervjuerna. 

I analysen av datamaterialet så sökte vi mönster utifrån syftet och frågeställ-

ningarna: vilka uppfattningar har förskollärare om begränsningar för barns fysiska 

aktivitet i lek? och vilka uppfattningar har förskollärare om möjligheter för barns 

fysiska aktivitet i lek? För att uppnå vårt syfte är studien inspirerad av 

fenomenografisk ansats som analysmetod. Det är denna metod som inspirerat 

oss i sökandet av kategorierna.  

 

I analysen av vårt datamaterial fann vi två kategorier och i dessa två kategorier 

fann vi även underkategorier som gav en bild av pedagogernas uppfattningar 

om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. I kategorin 

olika förutsättningar för fysisk aktivitet fann vi underkategorierna utomhus - 

möjligheter och inomhus – begränsningar, erbjudande miljö och mängden av 

fysisk aktivitet. I kategorin deltagande i fysisk aktivitet fann vi underkategorierna 

uppmuntrande till fysisk aktivitet och utmanande till fysisk aktivitet. 

 

Olika förutsättningar för fysisk aktivitet 

I analysen framträdde denna kategori. Kategorin visar på vilka grunder för 

förutsättningar som förskollärare uppfattar att det finns för barns fysiska akti-

vitet i lek. Kategorin innehåller tre underkategorier som visar förskollärares 

uppfattningar om barns fysiska aktivitet i relation till de möjligheter och 

begränsningar som finns för det. Underkategorierna är utomhus - möjligheter och 

inomhus - begränsningar, erbjudande miljö och mängden av fysisk aktivitet. 

Utomhus – Möjligheter och Inomhus – Begränsningar 

Det framträdde ur analysen att förskollärarnas uppfattningar om miljön och 

hur fysisk lek kan bedrivas i den, kan påverka barns förutsättningar att 

använda sig av fysiska aktiviteter. Exempelvis förknippar förskollärarna 

utomhusmiljö med möjligheter för barns fysiska aktivitet och inomhusmiljö 

med begränsningar. Per berättar här hur han ser på utomhusmiljö och motorik: 

 
Och jag ser motorik som att det hänger ihop med frisk luft över i huvudtaget. ”- 

- -” Kan man inte, man då inte vara ute, då kan man inte träna motorik. (Per) 

 

I citatet ovan framkommer det att Per uppfattar utomhusaktiviteter som något 

som är självklart förknippat med fysisk aktivitet. Vi tolkar det som att Per 

uppfattar utomhusmiljön som en möjlighet för barns användande av fysiska 

aktiviteter. I likhet med Per så beskriver även Anna hur hon ser på fysisk 

aktivitet med utomhusvistelse. Men Anna beskriver även hur hon ser på 

inomhusmiljön i relation till barns fysiska aktivitet: 
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Jag tänker direkt på att… då tänker jag ute, jag vet inte varför jag tänker ute. Det 

är kanske för att jag känner vi inte kan röra oss inne, jo men det gör vi. Men jag 

tänker ute först, spontant. Nej, men alltså hur, hur gården är som, hur vi gör den 

utmanande för barnen. (Anna) 

 

Utifrån det som Anna nämner ovan så framgår det uppfattningar av att barns 

fysiska aktivitet är nära förknippat med utomhusvistelse. Vi tolkar det även 

som att Anna uppfattar inomhusmiljön som något som begränsar barnens 

möjlighet till att röra sig. I citatet nedan uttrycker Viktoria, i likhet med Anna, 

begränsningar med inomhusmiljön: 

 
Nu har det varit mycket att, det rummet, byggrum, skapanderum, rollekar eller 

hemvist eller vad man nu kallar det nu då. Och då har man ju bytt bort den här 

motoriska möjligheten man hade inomhus. (Viktoria) 

 

I Viktorias beskrivning av inomhusmiljöns utformning framträder uppfatt-

ningen att den begränsar barnens möjligheter till fysisk aktivitet när rummen 

aktivitetsbestäms. Rummens avsikter förefaller vara lugna aktiviteter och på så 

sätt har möjligheten till barns användande av fysisk aktivitet tagits bort.  

 

Utifrån dessa citat ovan så blir det tydligt att utomhusvistelse uppfattas som 

en betydelsefull förutsättning som skapar möjligheter för barns fysiska 

aktivitet. Eftersom att förskollärarna uppfattar att inomhusmiljön inte ger 

tillräckligt med möjligheter till fysisk aktivitet, så kan det vara därför de ser 

utomhusmiljön som självklar när de tänker på fysisk aktivitet. Vi tolkar också 

att de uppfattar barns fysiska aktivitet som betydelsefull eftersom att de 

uttrycker att det är viktigt att ge möjligheter för det.  

Erbjudande miljö 

Något vi kunde se i vår analys var att förskollärarna talade om vad miljön 

erbjöd för barns fysiska aktivitet. Verksamheternas utomhusmiljöer och 

skogen, var ofta något som togs upp som exempel när förskollärarna beskrev 

en miljö som erbjöd goda möjligheter till fysisk aktivitet. Iris berättar om hur 

hon ser på vad utomhusmiljön erbjuder barn när det gäller fysisk aktivitet: 

 
Miljön ute ska ju vara naturmiljö, den ska inte vara en tillrättalagd asfalterad 

gång mellan två hyreshus, har man en sådan miljö då måste man ju gå någon 

annanstans. Vi har ju en miljö ute som verkligen utmanar. Är man tillräckligt 

stor kan man klättra på klätterställningen, är man tillräckligt stor kan man 

klättra i träden. (Iris) 

 

Av det Iris berättar så framkommer det uppfattningar av att det är viktigt med 

en miljö som erbjuder barnen många möjligheter för deras användande av 

fysisk aktivitet. I detta fall så uppfattar hon utomhusmiljön med varierande 

erbjudanden. Vi tolkar Iris som att hon uppfattar det som viktigt med en 

varierande och stimulerande miljö som lockar barnen till att använda sig av 

fysisk aktivitet. Även Minna berättar om hur hon ser på utomhusmiljö och 

erbjudanden, men hon lyfter framförallt fram skogen: 
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Alltså jag skulle nog vara ännu mer i skogen tror ja. Där tycker jag att det blir 

naturligt att använda kroppen i leken, vi har ganska bra här ute med kuperad 

terräng och vi har träd de kan klättra i och kojor... alltså här kan man också... 

Men jag brinner lite extra för skogen, det är… det blir ju så lite de får någon 

annanstans, förut så är det. De ska upp för någon sten, eller någon stubbe. Jag 

tycker det är häftigt hur leken utvecklar sig i skogen. Så att det... Jag skulle nog 

vara ännu mer i skogen, det tror ja! (Minna) 

 

Det framkommer av det Minna berättar att hon uppfattar att skogen är en 

miljö som naturligt stimulerar barn att vara fysiskt aktiva när de leker. Då hon 

talar om att det i skogen finns stenar och stubbar att klättra upp på så tolkar vi 

det även som att hon uppfattar att skogen är en miljö som erbjuder varierande 

möjligheter för barns användande av sin kropp. Som då kanske är speciellt för 

just skogen i detta fall. 

 

I citaten ovan visas det uppfattningar om att miljöer som erbjuder varierande 

möjligheter för barn att använda sig av fysiska aktiviteter är viktiga. Citaten 

ger oss en bild av att förskollärarna uppfattar att miljöer som utomhusmiljön 

och skogen skapar viktiga möjligheter för barnen att vara fysiskt aktiva. 

Eftersom utomhusmiljön och skogen kan erbjuda barn möjligheter att röra sig 

efter sina egna förutsättningar förefaller det vara det som gör att detta tilltalar 

förskollärarna.   

Mängden av fysisk aktivitet 

Olika uppfattningar hos förskollärarna när det gäller mängden av fysisk akti-

vitet blev synligt under analysarbetet. Hur förskollärare uppfattar mängden av 

fysisk aktivitet kan vara en faktor som påverkar förutsättningar för barns 

fysiska aktivitet. Exempelvis så ges det uttryck för att barn använder sig av 

tillräckligt med fysisk aktivitet. Det framgår också att det borde vara mer fokus 

på och mer användande av fysisk aktivet. Minna berättar hur hon ser på 

mängden av barns fysiska aktivitet som bedrivs: 

 
De rör ju inte på sig inte lika mycket alls hemma, om jag ser på vår grupp så är 

det 30 % som är speciellt... att de är aktiv hemma. De är ute och åker på 

friåkning, är ute i skogen, de har liksom föräldrar som är intresserad av att vara 

ute tillsammans med sina barn, men det är liksom bara 30 %. Resten ser liksom 

på tv och är mycket stillasittande när de kommer hem. Vi måste ju bli mer 

fysiska, det ser ju ut så tyvärr att dem barn nu blir mindre och mindre fysisk. 

(Minna) 

 

Det framträder av det Minna berättar att hon uppfattar att det används för lite 

fysisk aktivitet av barn, och att det är mer fokus på aktiviteter som innefattar 

mer stillasittande. Vi tolkar det som att Minna uppfattar att det borde vara mer 

fokus på fysisk aktivitet. Både att det bör ske mer fysisk aktivitet av barn och 

att det borde vara ett större intresse på fysisk aktivitet hos vuxna i barns 

närhet, vilket skapar fler möjligheter för det. Även Tina berättar om hennes 

uppfattning om mängden av barns fysiska aktivitet, men på ett sätt som skiljer 

sig från det ovan: 
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Det är ju i en förskolemiljö, det klättras och om man tittar på grovmotoriskt då 

så är det mycket springa, hoppa, göra kullerbyttor och sådant. Och ute är det ju 

hela tiden... leker eller springer, man rör sig ju hela tiden man är ju aldrig still. 

(Tina) 

 

Av citatet ovan så visas en uppfattning av att förskolemiljöer är den sortens 

miljö som ger möjlighet för barns fysiska aktivitet, och att barn naturligt 

använder sig av mycket fysisk aktivitet. Citatet visar även uppfattningen att 

barn använder sig av tillräckligt med fysisk aktivitet. Vi tolkar det som att Tina 

uppfattar att barn själv känner på sig när de behöver vara fysiskt aktiva. I och 

med det så kan de själv reglera när de ska röra på sig, och på så sätt få 

tillräckligt med fysisk aktivitet. 

 

Av citaten framkommer det att mängden av barns användande av fysisk 

aktivitet uppfattas olika. Barns utövande av fysisk aktivitet uppfattas både 

som tillräckligt och otillräcklig av förskollärarna. Med tillräckligt så menas att 

förskollärarna uppfattar att barn ständigt rör sig och själva känner hur mycket 

fysiskt aktiva de vill vara. Om vi ser på otillräckligt med fysisk aktivitet så 

menar förskollärarna troligen att det borde vara mer fokus på fysisk aktivitet 

av både barn och vuxna. De uppfattningar som framkommer av dessa tre un-

derkategorier kan utgöra viktiga faktorer för möjligheter och begränsningar för 

barns fysiska aktivitet. 

 

Deltagande i fysisk aktivitet 

Denna kategori visar på förskollärares uppfattningar av sitt deltagande i fysisk 

aktivitet. Kategorin innehåller två underkategorier som visar förskollärares 

uppfattningar av deltagande i relation till möjligheter för barns fysiska 

aktivitet. Dessa underkategorier är uppmuntrande till fysisk aktivitet och 

utmanande till fysisk aktivitet. 

Uppmuntrande till fysisk aktivitet 

Det framgår av analysen att uppmuntran är en viktig aspekt för fysisk 

aktivitet. Exempelvis så uppfattar förskollärarna att de genom sitt deltagande 

kan uppmuntra barnen till att använda fysisk aktivitet. Lina berättar här hur 

hon ser på glädje när hon får frågor om uppmuntran till fysisk aktivitet. Även 

Minna berättar om hur hon ser på uppmuntran och lust till fysisk aktivitet: 

 
Ja, jo annars så, ja vi kan ju inte tvinga dem och säga att du ska göra, utan det 

ska vara en rolig grej. (Lina)  

 

Att man leker själv. När man springer med dem och det upptäcker tävlan med 

andra barn, kan det ploppa upp lite glädje. Då kan man se att det blir bättre, och 

bättre. Och sen är målet att kanske innan man slutar att det känns riktigt bra. 

Det är något att sträva mot. (Minna) 

 

Av det som Lina och Minna beskriver så framkommer det en uppfattning om 

att det är viktigt att fysisk aktivitet ska vara lustfyllt. Det visas även en 
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uppfattning om att det inte ska vara något som barn upplever att de måste 

göra, utan de ska känna att det är roligt och på så sätt vilja vara fysiskt aktiva. 

Även Anna berättar om hur hon ser på uppmuntrande och fysisk aktivitet, 

men hon framhäver mer sitt fysiska agerande: 

 
Men det är klart skulle jag… ja men springer jag ner för hela gården då hakar 

dem väl också på. (Anna) 

 

Det framgår av citatet att Anna uppfattar att med sitt agerande kan hon 

uppmuntra barnen till att använda sig av fysisk aktivitet. Vi tolkar citatet 

även som en uppfattning av att om vuxna använder sig av fysisk aktivitet så 

lockas även barnen till att gör det. I likhet med Anna så berättar Sofia hur 

hon uppfattar uppmuntran och fysisk aktivitet. Men Sofia berättar även om 

hur hon ser på uppmuntrande i relation till förändring: 

 
Jag pushar dem så och så sen just det här att vi går och kollar vad som är där, 

att… att det är kul liksom och det tror jag är viktigt att det är, att det är roligt 

men för att är man ute i, där det är, det kan vara en sten med mossa. Det är bara 

roligt att klättra upp på den, ”Kommer ni upp?” Fortsätt ja men då hittar vi ett 

dike och kanske är det grodyngel och kanske är det något annat. Vi ska ta oss 

över, ja då ligger några stockar där, vi var över några björkstockar… vi leta 

grodyngel då var det en som for mellan och fastna med benet och då kan ju det 

bli en katastrof men då vart det ”Ni måste rädda varandra!” och kröp över kom 

ju någon på då, ja men då blir det ju en rolig grej. (Sofia) 

 

I citatet ovan ger Sofia uttryck för en uppfattning av att hon med sitt agerande 

kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Vi tolkar även det som att Sofia 

uppfattar att hon, med sitt agerande, kan förändra en situation från att vara 

skrämmande till att bli spännande och lekfull.  

 

Av det som tas upp i citaten ovan så framträder det hur förskollärarna 

uppfattar sitt eget deltagande i barns fysiska aktivitet. Det blir tydligt att de 

uppfattar glädje som en viktig förutsättning för barns möjligheter till att vara 

fysiskt aktiva. Det visas att förskollärarna uppfattar att de kan skapa 

möjligheter genom att uppmuntra barn med sitt agerande, och på det sättet 

göra fysiska aktiviteter intressanta för dem att delta i.  

Utmanande till fysisk aktivitet 

Ur analysen så framkommer det uppfattningar av att vilja utmana barn till 

fysisk aktivitet, att hitta nya vägar för dem att testa och att själv vara med i 

rörelseprocessen. Att förskollärarna själva deltar är något som de uppfattar 

som en viktig del i utmanandet. Nedan berättar Lina om vad hon anser är 

viktigt för att utmana barn till att röra sig: 

 
Jag tror att vi är jätteviktiga så. Sen är kompisarna som dem har också viktiga så 

men vi måste ju också visa att vi också kan var med i dem, i saker så. Inte göra 

ingenting, sitta på en stol eller sitta, eller stå ute och titta på. Utan jag kan också 

vara med och springa i den där leken och vi kan tävla vem som först kommer 
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fram till trädet och vi kan, jag kan också krypa igenom där. Ja jo, jag tror att vi 

är. (Lina) 

 

Av Linas berättelse uppenbarar det sig en uppfattning av att förskollärares 

deltagande i fysiska aktiviteter tillsammans med barnen är viktiga. Vi tolkar 

det även som en uppfattning att förskollärares deltagande i sig har en 

betydelsefull roll för att utmana barn i deras utövande av fysisk aktivitet. Sofia 

berättar nedan om ett utmanande deltagande i barns fysiska aktivitet: 
 

Jag vet inte var det var men alltså dem tyckte att det var kul och då kröp och så 

hade dem, ja men vara kvar också. ”Jag hjälper dig, håll här, håll min hand! Så 

där.” Så jag tror att just då när man går särskilt till skogen kan man hitta mycket 

sådant, ”Nu måste ni hålla ihop för att nu ska vi igenom det här snåret.”  Det 

kan ju vara klurigt och få alla över den här stocken men på något vis tar dem ju 

sig över. (Sofia) 

 

I citatet ovan framträder uppfattningen av betydelsen att utmana barn och att 

låta dem hitta olika sätt att använda sig av fysisk aktivitet. Vi tolkar det även 

som en uppfattning av att förskollärare ska finnas nära tillhands för att stödja 

och utmana barn så att användandet av fysisk aktivitet blir något spännande 

och lekfullt för dem. 

 

Med citaten ovan beskrivs det hur förskollärare ser på att utmana barn till 

fysisk aktivitet. Det framkommer uppfattningar om att de som förskollärare är 

viktiga för att finnas nära tillhands och att vara deltagande med barn. Att vara 

nära tillhands uppfattas som en viktig förutsättning för att kunna utmana barn 

och skapa fler möjligheter för deras utövande av fysisk aktivitet. Det visas 

även att förskollärarna har en uppfattning om att utmana barn i fysisk aktivitet 

är ett sätt att göra det lustfyllt och spännande för barn att använda sig av 

kroppen. Dessa två underkategorier belyser uppfattningar om vikten att vara 

nära och deltagande med barn för att motivera till fysisk aktivitet. 

 

Sammanfattning av analysresultat 

Nedan sammanfattar vi vårt analysresultat utifrån våra två frågeställningar: 

vilka uppfattningar har förskollärare om begränsningar för barns fysiska aktivitet i 

lek? och vilka uppfattningar har förskollärare om möjligheter för barns fysiska 

aktivitet i lek? Det är detta som vi nästa kapitel diskuterar.  

Vilka uppfattningar har förskollärare om begränsningar för barns 

fysiska aktivitet i lek? 

Inomhusmiljön uppfattas av förskollärarna som begränsande när det gäller 

barns fysiska aktivitet. Den uppfattas som att den begränsar barnens rörlighet 

genom utformning och begränsad yta. Inomhusmiljöns utformning uppfattas 

begränsa barns möjligheter till fysisk aktivitet när rummen aktivitetsbestäms. 

Det vill säga att rummen uppfattas vara anpassad till lugna aktiviteter och på 

så sätt har möjligheten till barns användande av fysisk aktivitet tagits bort. 
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Det visas även uppfattningar om att fysisk aktivitet inte ska upplevas av barn 

som något de är tvungna att göra, utan de ska känna att fysisk aktivitet är 

roligt och på så sätt vilja vara det. Vi fann även förskollärarnas uppfattningar 

om mängden fysisk aktivitet som barn använder sig av. Mängden av barns 

bedrivande av fysisk aktivitet i lek uppfattas olika. Barns bedrivande av fysisk 

aktivitet uppfattas både som tillräckligt och otillräckligt av förskollärarna. Med 

tillräckligt så menas det att förskollärarna uppfattar att barn alltid rör sig och 

själv känner hur pass fysisk aktiva de vill vara. Detta gör att förskollärares 

uppfattningar om mängden fysisk aktivitet kan inverka på vilka förutsätt-

ningar som konstrueras för begränsningar respektive möjligheter för barn att 

vara fysiskt aktiva. 

Vilka uppfattningar har förskollärare om möjligheter för barns 

fysiska aktivitet i lek? 

Vi fann förskollärarnas uppfattningar av miljön som betydelsefull för barns 

fysiska aktivitet. Utifrån deras uppfattningar är förskolans utomhusmiljö det 

som erbjuder goda förutsättningar för barn att använda sig av fysisk aktivitet. 

En annan sak som också framträder är uppfattningar om på vilket sätt miljön 

tilltalar barn att använda sig av motorik och rörelse. Förskollärarna uppfattar 

miljöer som erbjuder varierade möjligheter och inspirerar till fysisk aktivitet 

kan locka barn till att använda sig av fysisk aktivitet i sitt lekutövande. Hur 

förskollärare uppfattar vad olika miljöer ger möjlighet till och vad de erbjuder 

barnen när det gäller fysisk aktivitet är betydelsefullt. Då förskollärarnas 

uppfattningar om detta kan påverka vilka möjligheter barn ges för fysisk 

aktivitet i lek. 

 

I analysresultatet framgår uppfattningar av förskollärarna att det är betydelse-

fullt att finnas nära till hands och på så sätt kunna uppmuntra och motivera 

barn till att vara fysiskt aktiva. Förskollärarna uppfattar att de, genom sitt 

deltagande både fysisk och verbalt, kan ge barn möjligheter för fysisk aktivitet 

via uppmuntrande. De uppfattar att genom deras uppmuntrande kan fysisk 

aktivitet bli lekfullt och lustfyllt för barn. Som vi tidigare nämnt så var en 

framträdande uppfattning hos förskollärarna att det är viktigt att fysisk 

aktivitet ska vara lustfyllt. Det blir påtagligt att förskollärarna uppfattar glädje 

som en betydelsefull förutsättning för att barn ska vara fysiskt aktiva.  Det 

framgår även att förskollärarna uppfattar att de kan uppmuntra barn med sitt 

agerande och på så vis göra fysisk aktivitet som något givande och roligt att 

utföra. 

 

Vissa av förskollärarna menade att det bedrevs otillräckligt med fysisk 

aktivitet, och att det borde ske mer fokus på och utövande av fysisk aktivitet 

av både barn och vuxna. Förskollärares uppfattningar om mängden av barns 

fysiska aktivitet är av stor vikt eftersom den kan påverka hur de ser på 

möjligheter och begränsningar. Hur förskollärare ser på barns utövande av 

fysisk aktivitet kan på så sätt även troligen påverka hur de själva arbetar och 

skapar möjligheter till det. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera förskollärares uppfatt-

ningar om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. I den 

här delen av arbetet diskuterar vi det som vi ovan belyste i vår sammanfatt-

ning av analysresultatet. Vi kommer nedan att diskutera detta utifrån dessa 

rubriker: utomhus - möjligheter och inomhus - begränsningar, mängden av fysisk 

aktivitet och uppmuntrande till fysisk aktivitet. Detta diskuteras utifrån syftet med 

studien och med forskning som vi tidigare har presenterat. Vi upplevde den 

fenomenografiska ansatsen som en lönsam metod att inspireras av för denna 

studie, då den givit oss insyn i förskollärares uppfattningar. Vi redogör även i 

denna del av studien för avslutande reflektioner och förslag på vidare forsk-

ning. 

 

Utomhus – Möjligheter och Inomhus - Begränsningar 

Miljön kan vara en förutsättning för barns fysiska aktivitet. Ur vår analys av 

förskollärarnas uppfattningar om barns fysiska aktivitet framkommer det att 

de förknippar utomhusmiljö med möjligheter och inomhusmiljö med begräns-

ningar. Bar-Haim och Bart (2006) menar att olika miljöer kan stimulera till 

olika sorters lekar och lekbeteenden. Detta kan bidra till att miljöer mer eller 

mindre begränsar barn att röra sig i lek.  

 

Om vi tittar på inomhusmiljön så uppfattar förskollärarna att den inte var 

utformad för att möjliggöra barns fysiska aktivitet, den begränsade snarare. 

Little och Sweller (2011) tog upp begreppet risktagande lek, eller så kallad 

otillåten lek, som exempel på lek som utmynnar i hög fysisk aktivitet hos barn. 

Sådan lek kan ses som otillåten av förskollärare när det sker i fel miljöer eller 

vid fel tillfällen. Vuxna kan i sådana fall förhindra dessa aktiviteter, vilket gör 

att barn därför söker sig ifrån vuxna när de leker dessa lekar (Reunamo et al., 

2014). Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att förskollärarna ser 

utomhusmiljön som en bättre miljö för fysisk aktivitet. Barn kan där få bättre 

möjligheter till att använda sig av fysisk aktivitet. De får använda större yta att 

röra sig på vilket i sin tur kan underlätta för förskollärare att tillåta fysisk aktiv 

lek. Ur vår analys framkom det att förskollärarna uppfattade utomhusmiljön 

som betydelsefull för barns användande av fysisk aktivitet. Även Reunamo et 

al. (2014) trycker på utemiljöns vikt, de menar att det är utomhus barn 

använder sig som mest av fysisk aktivitet. Det kan vara så att förskollärares 

uppfattningar om utomhusmiljö och inomhusmiljö påverkar vilka möjligheter 

och begränsningar som skapas för barns fysiska aktivitet. Förskollärarna har 

den största möjligheten att påverka miljöns utformning, och hur de ser på 

fysisk aktivitet påverkar deras utformning av miljön.  
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Mängden av fysisk aktivitet 

En annan aspekt som kan påverka möjligheter och begränsningar för barns 

fysiska aktivitet kan vara hur förskollärare uppfattar mängden av det. 

Förskollärarnas uppfattningar om barns fysiska aktivitet skilde sig när det 

gällde i vilken mängd fysisk aktivitet bedrevs. Vissa ansåg att det behövdes 

mer medan andra såg den rådande aktivitetsgraden som tillräcklig. Som nedan 

visas var inte tidigare forskning heller enhällig. I likhet med förskollärarnas 

uppfattningar så lyfts det fram olika sidor av mängden fysisk aktivitet. 

Reunamo et al. (2014) anser att det bör ske mer fysisk aktivitet hos barn, 

medan Diamond och Hong (2010) menar att det ska vara mindre.  

 

Barns fysiska aktivitet och lek har ett nära samband, och fysisk aktivitet kan 

påverka lek på olika sätt. Reunamo et al. (2014) hävdar att barns lek och 

samspel med varandra gynnas av fysisk aktivitet i förskolan. Även Brandone 

(2015) pekar på detta. Författaren menar att om barn får öka på sina motoriska 

erfarenheter kan de få större socialt kunnande i sitt agerande med andra. Detta 

skulle i sådana fall kunna betyda att barn som har en utvecklad motorisk 

förmåga har godare förutsättningar till att klara av sociala samspel. Men 

Diamond och Hong (2010) betonar faran med om man ser fysisk aktivitet som 

något riskfritt. Författarna menar att barn löper risken att exkluderas ur 

samspel med andra om de inte klarar av att samspela på den fysiska nivå som 

leken fodrar. I och med det vilar det ett stort ansvar på förskollärares axlar, att 

skapa möjligheter efter individers olika nivåer. Utifrån uppfattningar vi fick av 

förskollärarna så kan man se att det är viktigt med möjligheter för fysisk 

aktivitet i förskolan. När barn använder sig av motorik och rörelse i lekar 

skapar de gemenskap med andra, vilket kan vara viktigt för deras sociala 

utveckling (Michélsen, 2004). Ser man på det vi har funnit av Reunamo et al. 

(2014) eller Diamond och Hong (2010), och av de uppfattningar som 

förskollärarna har delat med sig av till oss, så råder det delad uppfattning om 

vilken mängd fysisk aktivitet det bör vara. Emellertid så kvarstår det ändå att 

barns fysiska aktivitet uppfattas som en vital del av barns sociala och 

motoriska förmåga, därmed är det även viktigt med möjligheter för detta. 

 

Uppmuntrande till fysisk aktivitet 

De två aspekter som tagits upp ovan är sådana som kan skapa möjligheter för 

barns fysiska aktivitet i lek. Båda aspekterna skapar också förutsättningar för 

nästa aspekt: uppmuntrande till fysisk aktivitet. I analysen om förskollärarnas 

uppfattningar så ser de sin roll att stötta och uppmuntra som viktig för barns 

användande av fysisk aktivitet i lek. Det lyfts fram av Buytendijk (refererad i 

Øksnes, 2011) att barn har en intuitiv vilja att använda sig av sin kropp. Barns 

rörelse har en viktig roll i deras lek, den sker naturligt och har egentligen inte 

något slutgiltigt mål menar Buytenijk enligt Øksnes (2011). Detta förklarar 

Reunamo et al. (2014) som pekar på vikten av att ta i beaktning barns 

instinktiva utövande av fysisk aktivitet. Men det är samtidigt viktigt att 

uppmärksamma varje enskilt barns behov för att kunna stödja deras motorik 

och rörelse (Reunamo et al., 2014). Även av analysen framgår det att 

uppmuntran har stor betydelse för möjligheterna till att barn ska finna fysiska 
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aktiviteter som roliga och lekfulla att använda sig av. Vi ser därför 

förskollärarens roll som en sorts möjliggörare till barns fysiska aktivitet. 

Reunamo et al. (2014) lyfter fram att vuxna har en betydande roll när det gäller 

barns fysiska aktivitet. Att uppmuntra till barns fysiska aktivitet tas även upp 

av Ericsson (2003). Författaren menar att förskollärare som är uppmuntrande 

och har en positiv inställning till motorik och rörelse kan ge barn positiva 

erfarenheter av fysisk aktivitet. Om barn får positiva erfarenheter i och med att 

de deltar i fysisk aktivitet så kan det bidra till att de upplever att fysisk 

aktivitet är roligt och på det viset använder sig av fysisk aktivitet. Det egna 

deltagandet var något som framträdde när förskollärarna delade med sig av 

sina uppfattningar. De uppfattade att det är viktigt att de själva deltar fysiskt 

och ger barn verbalt stöd för att uppmuntra dem till fysisk aktivitet. I likhet 

med förskollärarnas uppfattningar om sitt deltagande för att uppmuntra så tar 

Michélsen (2004) upp att barn ofta söker stöd hos vuxna. Det kan vara så att 

när barn stöter på svårigheter i situationer som utmanar dem och då kan de 

behöva stöd av någon. Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) så är barns 

trygghetskänsla och glädje viktiga förutsättningar för deras lek och samspel 

med andra. Om förskollärare, som kan vara barns trygghetspunkt i förskolan, 

finns med dem i dessa situationer skulle de kunna uppmuntra. Denna 

uppmuntran skulle även kunna ge barn den trygghetskänslan de behöver för 

att våga vara fysiskt aktiva. Att uppmuntra barns fysiska aktivitet kan göra så 

att de utvecklar sina motoriska färdigheter menar Ericsson (2003). Detta bidrar 

således till att uppmuntrandet blir en viktig del för möjliggörandet av barns 

fysiska aktivitet.  

 

Avslutande reflektioner 

I denna studie har vi beskrivit och analyserat förskollärares uppfattningar om 

möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. Eftersom att vi 

har studerat på detta sätt har vi fått insyn i vilka uppfattningar som 

förskollärare har när det gäller möjligheter och begränsningar. I studien 

framgår det att förskollärarna uppfattar sin egen betydelse för detta som 

viktig. Men att de kan vara viktiga genom olika aspekter, som vi nedan 

beskriver. Det visas uppfattningar om att förskollärare är betydelsefulla för 

vilka möjligheter och begränsningar som ges för barns fysiska aktivitet. De 

förutsättningar som förskollärarna uppfattar som viktiga är vad inomhusmiljö 

och utomhusmiljö ger möjlighet till, vad miljön erbjuder och vilken mängd 

fysisk aktivitet som bedrivs. Förskollärares uppfattningar av detta kan påverka 

vilka möjligheter och begränsningar för fysisk aktivitet barn ges. Förskollärare 

uppfattar även sitt fysiska och verbala deltagande som en viktig del, då de 

genom det kan uppmuntra och utmana barn till att uppleva fysisk aktivitet 

som roligt och lekfullt. På så sätt uppfattar de att de kan motivera barn att vara 

fysisk aktiva i lek. Det som framträtt via denna studie skildras även av vad 

tidigare forskning belyser om hur förskollärare uppfattar möjligheter och 

begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. 
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Förslag på vidare forskning 

I vår studie var fokuset på att beskriva och analysera förskollärares uppfatt-

ningar om möjligheter och begränsningar för barns fysiska aktivitet i lek. Vårt 

analysresultat synliggör förskollärares uppfattningar av detta. Vi tänker att det 

vore intressant undersöka vilken betydelse förskollärare har för möjligheter 

och begränsningar, när det gäller barns fysiska aktivitet i lek i praktiken. Detta 

tänker vi kan undersökas via observationer av förskollärare i sampel med 

barn. 
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Tack till er! 

Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt oss genomföra vår studie. Tack alla 

förskollärare för att ni har ställt upp och avvarat er tid till oss. Tack till er 

verksamhetschefer som givit oss tillåtelse att genomföra vårt arbete med hjälp 

av era anställda. Slutligen vill vi också passa på att tacka vår handledare, Ann-

Katrin Perselli, som har väglett och stöttat oss genom hela vårt arbete med 

denna studie. Utan alla er hade inte vi kunna genomföra detta, tack så mycket! 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide till förskollärare 

 
Inledningsfrågor: 

 

När gick du förskollärarutbildningen? 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Hur uppfattar du din roll som förskollärare? 

 

Frågor om motorik och rörelse: 

 

Hur tänker du kring motorik och rörelse? 

 

Vad har du för tankar kring barns lek? 

 

Vad tänker du kring vikten av barns lek? 

 

Vad tänker du kring vikten av barns motorik och rörelse? 

 

Vad har du för tankar kring motorik och rörelse i relation till lek? 

 

Vad har du för uppfattning om barns användande av motorik och rörelse? 

 

Hur uppfattar du betydelsen av motorik och rörelse i barns lek? 

 

Om du fick bestämma hur skulle du då vilja göra för att barnen ska får 

möjlighet till att använda sig av motorik och rörelser i sin lek?  

 

Eventuella uppföljningsfrågor, sker under intervjun. 
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     Bilaga 2 
 

Missiv 

 

Hej 

Vi vill informera att vi är två lärarkandidater som går vår sista termin på 

mittuniversitetet i Härnösand. Vi heter Niklas Sjölund och Linn Sjölund. Vi 

genomför nu vårt examensarbete med fokus på fysisk aktivitet i relation till 

barn. Vi har valt att intervjua förskollärare för att samla in material. Syftet med 

studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet i 

relation till barn. Väljer du att delta i en intervju så kommer du att vara 

anonym. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande i studien.  Din identitet bara kommer att vara känd för oss, 

samt att de svar vi får på frågorna kommer endast att användas i vår studie. 

Ditt namn och din arbetsplats kommer inte att nämnas i studien. Vi kommer 

att användas oss av ljudinspelning under intervjun, detta för att underlätta 

transkriberingen av intervjun.  

 

Vi tänker oss behöva en timme för intervjun. Vi skulle gärna vilja genomföra 

intervjun under vecka 44. Vi är tacksamma om ni hör av er om deltagande och 

tid snarast möjligt till oss, vi återkommer med en påminnelse om vi inte får 

svar. 

 

Har ni några frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss. 

 

Niklas Sjölund: XXXXXXXXX 

Linn Sjölund: XXXXXXXXX 

 

 


