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 Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om betydelsen 
av barns fysiska aktivitet, och deras berättelser om vad de gör för att införliva 
fysiska aktiviteter för barn i den dagliga verksamheten. För att få svar på detta 
använde vi oss av två frågeställningar, Vilka uppfattningar har pedagogerna om 
betydelsen av barns fysiska aktivitet i förskolan och Vad framkommer i pedagogernas 
berättelser om vad de gör för att främja barns fysiska aktiviteter i den dagliga 
verksamheten. Det är en kvalitativ studie med intervjuer som grund, fem 
intervjuer och tre mail frågeformulär. Resultatet utifrån frågeställningarna och 
intervjuerna synliggör uppfattningar som pedagoger har om fysisk aktivitet i 
förskolan samt vad de gör för att främja denna i den vardagliga verksamheten. 
I resultatet fann vi att utemiljön är en viktig del av verksamheten för fysisk 
aktivitet, de allra flesta av pedagogerna såg utemiljön som ett bra redskap för 
barnens fysiska aktivitet. Många av pedagogerna kopplar även ihop lek och 
fysisk aktivitet.  
 
 
 Nyckelord: Fysisk aktivitet, pedagoger, förskola, lek, motorik   
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Förord 
 

Denna uppsats är något som har tagit oss längre tid än vad vi hade 
tänkt/förväntat oss. Livet kom emellan, vi har båda fått oss underbara barn som 
vi har velat ge så mycket tid till. Folk säger att de växer upp så fort och att vi ska 
ta till vara på tiden, så det är de vi har gjort, njutit av våra småttingar medan de 
är små. 
 
Vi vill tacka vår fantastiska handledare Ann-Katrin Perselli, hon har väglett oss 
på den krokiga vägen mot vårt mål. För hennes tålamod med oss, för hennes 
öga för detaljer och hennes konstruktiva kritik. 
 
Vi vill även tacka våra respektive Patrik och Anton för allt tålamod och stöd de 
visat.   
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 Inledning  
Vi har valt att undersöka vilken betydelse fysisk aktivitet i förskolan har och 
vilken roll, då ämnet ligger i tiden och är väldigt spännande för oss. Med mindre 
tid och utrymme blir möjligheterna till fysiskt aktiverande utelek allt mindre. 
Utbudet av motoriskt passiviserande aktiviteter ökar då diverse teknologi 
intagit både förskolorna och hemmen. Eklund och Nilsson (2010) skriver att bl.a. 
tv tittande är en aktivitet som tar tid från den tid som barn istället kunde varit 
aktiva med kroppen genom lek eller träning. Barn behöver röra sig för att må 
bra och för den motoriska utvecklingen. Derscheid, Umoren, Kim, Henry och 
Zittel (2010) menar att återkommande fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa 
mindre risk för fetma och sjukdomar. Styrning och samordning av kroppens 
muskler till balans och olika rörelsemönster, är motoriska färdigheter som byggs 
upp genom att prova och göra rörelser, om och om igen under uppväxtåren. 
Balansera, stödja, åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, klättra, hänga och kasta-
fånga är sådant som barnen behöver öva på för att utvecklas på ett bra sätt och 
det är upp till oss vuxna att stödja och se till att barnen får tid och uppmuntran 
till dessa rörelser och färdigheter. Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och 
Sherman (2012) visar i sin forskning betydelsen av pedagogers engagemang i 
barnens aktiviteter inom förskoleverksamheten och pedagogernas roll i hur 
dagen planeras, vilka aktiviteter och andra möjligheter som innefattar fysisk 
aktivitet som ges till barnen. Som pedagog inom förskolan grundar man 
planeringen av den dagliga aktiviteten på styrdokumentet Läroplan för 
förskolan(LPFÖ 98) (Skolverket, 2010), i detta styrdokument finns det en punkt 
som förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
(Skolverket 2010, s. 10)  

 
Vi har därför valt att undersöka pedagogers uppfattningar om betydelsen av 
barns fysiska aktivitet, och deras berättelser om vad de gör för att införliva 
fysiska aktiviteter för barn i den dagliga verksamheten 
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 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att behandla lite om den motoriska utvecklingen och 
vad vi menar med uttrycket motorik.  Forskning som behandlar pedagogerna 
och miljön inom förskolan och även fysisk aktivitet.   
   

Motorik 

Sigmundsson och Pedersen (2004) menar att motorik är ett stort och 
svårdefinierat begrepp som innefattar allt som har med rörelse att göra. De har 
valt att förklara motorik på flera sätt, vi har valt att fokusera på det som de 
beskriver som motoriskt beteende. Motoriskt beteende är uppdelat i fyra under 
kategorier motoriskt lärande, motorisk kontroll, motoriska problem och motorisk 
utveckling.   
 
Enligt Sigmundsson och Pedersen(2004) innebär motoriskt lärande, att individen 
upprepar rörelser för att med tiden förbättra/förfina den motoriska färdigheten 
exempelvis att cykla. Barnet kanske börjar med en cykel som inte har trampor 
och sparkar sig fram, efter ett tag har barnet övat upp balansen och kan till slut 
cykla. Motoriskt lärande ska inte förväxlas med Motorisk utveckling som är mer 
kopplad mot ålder och mognads processer än den egna viljan att förfina 
färdigheten, men även under utvecklingen kan det handla om att förfina den 
redan etablerade färdigheten. Motorisk kontroll innebär vilken kontroll individen 
har över den motoriska färdigheten, t.ex. om ett barn ska kasta en boll i en hink, 
lyckas barnet att träffa hinken eller inte. Motoriska problem innebär att individer 
utför rörelser men rörelserna kanske är klumpiga eller inte effektiva, det kan 
också vara vid förlamning i olika grader. (Ibid). 
 
Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver grovmotorik som ett samlingsnamn på 
alla de stora rörelserna som t.ex krypa, stå, gå, springa, hoppa, rulla runt och 
klättra. Finmotorik är alla de små och finare rörelserna som behövs när man ska 
gripa, rita m.m., alltså alla de mer precisionskrävande rörelserna med händerna, 
öga/hand, öga/fot rörelser räknas också dit. 

Motorisk utveckling  
Ericsson (2005) menar att den motoriska utvecklingen är en livslång process som 
tar sin början i fosterstadiet, från det att barnet rör sig inne i mammas mage till 
den sista dagen i livet. Barn går igenom olika stadier i den motoriska 
utvecklingen, enligt Ericssons forskning finns det fyra faser, dessa är: 
 

  1. Reflexrörelser (utan storhjärnans medverkan) 
  2. Symmetriska rörelser (begynnande medverkan av storhjärnan) 
  3. Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser 
 4. Automatiserade rörelser (Ericsson 2005 s.29) 

 
Det finns även enligt Ericsson tre utvecklings principer den cephalo-kaudala, den 
proximo-distala och differentierings- och integrationsprincipen. Den cephalo-kaudala 
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principen innebär enligt Ericsson att utvecklingen går uppifrån och ner dvs. att 
barnet lär sig kontrollera huvudet först för att sedan låta utvecklingen vandra 
neråt i kroppen ända ner till fötterna. Den proximo-distala principen innebär att 
utvecklingen går inifrån och ut, dvs. att armarnas och benens rörelser utvecklas 
före fingrarnas och tårnas. Den tredje principen differentierings och integrations 
principen innebär att utvecklingen börjar med grova rörelser som med tiden 
utvecklas till mer precisa och kontrollerade rörelser (Ericsson, 2005).  
 
Grindberg och Jagtøien (2000) tar även upp samordning av böj och 
sträckmuskulaturen, där böj muskulaturen är starkare än sträckmuskulaturen 
hos spädbarnet. Det förändras eftersom barnet börjar arbeta sig mot en mer 
upprätt ställning. I denna princip så menar de att småbarns famlande och 
okordinerade rörelser är en bristande koordination mellan de antagonistiska 
musklerna och kan förklara varför barn har behov att sträcka på sig ofta.  När 
barnen befinner sig i tillväxtperioder behöver de jobba mer med förhållandet 
mellan böj och sträckmuskulaturen. 
 
Motorisk utveckling betyder att barn gradvis lär sig olika färdigheter som har 
med rörelse och förflyttning att göra (Grindberg & Jagtøien 2000). Enligt 
Grindberg och Jagtøien så sker den motoriska utvecklingen i en bestämd 
ordningsföljd som är lika för alla människor oavsett etnicitet eller kön. Men hur 
snabbt eller på vilket sätt barnet följer den beror på psykiska eller fysiska 
faktorer. 
  

Förskolan 

 
Under denna rubrik tar vi upp pedagogernas och miljöns påverkan på barnens 
fysiska aktivitet och deras möjlighet till fysisk aktivitet.  

Pedagogerna 
Enligt Derscheid et al. (2010) forskning har pedagoger inom 
förskoleverksamheten ett stort inflytande på barnen och deras tankar om kost 
och motion. I samma studie visar de att barn finner engagerade pedagoger mer 
minnesvärda och att pedagogerna via sitt engagemang har stort inflytande och 
möjlighet att påverka barnen till en bättre hälsa. Studiens författare menar även 
att om förskollärare inser betydelsen av sin egen hälsa kan det ha större 
möjlighet att styra och påverka förskolebarnen och främja hälsosamma rutiner i 
miljön och det pedagogiska arbetet med barnen. Copeland et al. (2012) tar även 
hon upp vikten av hur pedagogerna lägger upp dagen och hur den kan påverka 
den dagliga fysiska aktiviteten. Grindberg och Jagtøien (2000) anser att 
förskollärare och lärare ska ha kunskap om:   
 

• barns fysiska utveckling och växande 
• barns motoriska utvecklingsgång  
• sinnenas betydelse för rörelse  
• integrering av sinnena och motoriken  
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• samband mellan motorik och lärande(Grindberg & Jagtøien 2000 s.21)  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tar även de upp vikten av den 
närvarande och engagerade pedagogen i barnens lekvärld. 
 

Med tanke på lekens betydelse för barns utveckling och lärande är det den vuxnes 
uppgift att skapa möjligheter för alla barn att leka och tillsammans med barnen 
kontinuerligt skapa en miljö som stimulerar till lek med rika innehålls- och 
händelseförlopp (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999 s. 88) 

 
 Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att pedagogerna oftast sätter gränser 
utifrån sin egen kapacitet och erfarenhet istället för att se till barnen som 
individer och sätta gränserna utifrån barnen och deras kapacitet. För att få en 
gemensam syn på var gränserna ska gå måste förskolan som helhet bestämma 
reglerna skriver Osnes, Skaug och Kaarby. 
 
Enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) så konstruerar barn 
kunskap i samarbete med mer kunniga barn eller vuxna. De lär tillsammans 
genom att imitera och kommunicera med varandra och blir introducerade till 
nya mönster av olika tankesätt i dialog med andra barn. Sigmundsson och 
Pedersen (2004) skriver att fysiska aktiviteter kan presenteras för barnen i grupp 
med en närvande pedagog som stöttar, vägleder och finns där för barnen när de 
ska testa aktiviteten för första gången, för att de sedan i framtiden ska våga 
utföra aktiviteten utan den närvarande pedagogen. Sigmundsson och Pedersen 
menar att genom att ge barnen flera nya aktiviteter som de presenterat skapas 
en bra grund för den egna motoriska utvecklingen. Osnes, Skaug och Kaarby 
(2012) anser att personalen i förskolan bör ha en observerande blick för hur 
barnens rörelseinlärning och motorik för att kunna sätta in åtgärder om det 
behövs “ motorik kommer inte av sig själv (s.119 )”. Grindberg och Jagtøien 
(2000) menar att om pedagoger ska få kunskap om hur barn använder sin kropp 
och deras olika sätt att vara fysiskt aktiva så måste de kunna iaktta barnen när 
de är fysiskt aktiva och bör då planera en aktivitet för att underlätta observation. 
Samtidigt menar Osnes, Skaug och Kaarby (2012) att det fokuseras för mycket 
på det som barn inte kan och de svårigheter som de har i den motoriska 
utvecklingen. Vid pedagogstyrda aktiviteter kan de uppstå tjat och press från 
pedagogen att barnen ska utföra den sagda aktiviteten, detta kan leda till att 
barn upplever det som tråkigt och deras vilja och lust till fysisk aktivitet 
försvinner.   

Miljön 
Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) anser att förskolan och skolans utemiljö har 
stor betydelse för hur barn utvecklas motoriskt. Barn som har en stor och 
vildvuxen gård utvecklar styrka, koordination, balans och 
koncentrationsförmåga bättre än de barn som vistas på trång och platt utegård. 
En bristande utemiljö, trånga utrymmen, platta marker och lite träd och buskar, 
gör då att barnet hämmas i den motoriska utvecklingen. Brister i utemiljön som 
hämmar motorisk utveckling kan begränsa barns och ungdomars senare 
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utveckling. Barn som har en omogen, otränad (oerfaren) motorik behöver 
många tillfällen och möjligheter att öva grovmotoriska grundfärdigheter. 
Eriksson Bergström (2013) skriver om förskolans naturliga miljö och hur viktig 
den är, den är inte uttänkt eller planerad för att tjäna ett visst syfte och därmed 
kan barnen omvandla den till vad de vill och behöver för tillfället. Vidare skriver 
Eriksson Bergström att en statisk och planerad miljö kan bli tråkig och 
obegriplig för barnen eftersom den är planerad av vuxna och efter de vuxnas 
tänk och tycke.   
 
I projektet Organisation Mondiale pour l´Èducaion Préscolaire (OMEP), vilket 
är en världsorganisation som är till stöd för förskolebarns rätt till lek, utbildning 
och bästa möjliga uppväxtvillkor) beskriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2011) en studie i vilket barns delaktighet och inflytande var i fokus för att 
utveckla olika metoder och modeller för att främja dessa. Där metoden var att 
barnen fick gå vandringsrundor med pedagogerna och berätta vad de tyckte om 
förskole gården. Resultatet visade på att de miljöer som var utmanande och 
möjliggjorde fysisk rörelse som t.ex. rutschkanor och klätterställningar, var vad 
barnen helst ville visa på vandringsrundorna. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2011). Sigmundsson och Pedersen (2004) tar upp att lekplatserna har förändrats 
under en tid på grund av ny direktiv och lagar från politiker och EU, de nya 
lagarna har medfört att lekplatser har tvingats göras om och ibland har de inte 
funnits pengar till om byggnationerna och då har de plockats bort lekredskap 
istället. Det resulterade till lekplatser med färre lekredskap och att barn kanske 
inte söker sig till lekplatsen utan söker utmaningar på andra ställen. 
 

Fysisk aktivitet 

 
Under denna rubrik kommer vi att behandla fördelar med fysisk aktivitet ur ett 
hälsoperspektiv och ur ett motoriskt perspektiv. Lite senare i texten nämner vi 
hur leken kan kopplas ihop med fysisk aktivitet och hur pedagogerna kan 
hantera leken. 
 
En definition av fysisk aktivitet som vi tycker sammanfattar begreppet i korthet, 
“all kroppsrörelse som resulterar i en väsentlig ökning av energiförbrukning 
utöver vilonivån “(Osnes, Skaug och kaarby 2012).  
 
Regelbunden fysisk aktivitet reducerar risken för dödlighet i form av 
följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes med mera på grund 
av fetma och övervikt visar en studie av Derscheid  et al.(2010). I denna studie 
tar författarna även upp att läkare hävdar för att utvecklingen mot mer 
inaktivitet och övervikt kommer att leda till fler fall av yngre barn som 
diagnostiseras med typ 2-diabetes som är en följd av ohälsosamt leverne. Detta 
är något som även Vidoni och Ignico (2011) finner stöd för i sin studie. De 
menar att barn som inte ges möjlighet till fysisk aktivitet kan utveckla 
följdsjukdomar på grund utav fetma och övervikt. Överviktiga barn tenderar 
också att utföra motoriska färdigheter sämre på grund av övervikt. 
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Forskningsresultat tyder på att barn som sysslar med fysisk aktivitet under 
uppväxtåren är sannolikt fysiskt aktiva vuxna. I Copeland et al. (2012) 
forskning så återkommer vikten av hälsofrämjande insatser för barn i 
förskoleåldern för att skapa en hälsosam livsstil. De tar även upp vikten av 
fysisk aktivitet för att säkerställa en god motorik. 
 
Barn som är motoriskt osäkra blir lätt uteslutna ur lek då ett barn som har ett 
positivt förhållande till sin egen kropp utvecklar en tro på sig själv med hjälp av 
fysisk aktivitet, Grindberg och Jagtøien (2000). Varierade aktiviteter och 
lekar ger barnen bra motoriska upplevelser och självkänsla samtidigt som 
koordinationsförmågan förbättras Osnes, Skaug och Kaarby (2012)  

Leken 
Tullgren (2003) beskriver hur pedagogerna kan styra och uppmuntra det som 
de anser som rätt beteende i leken via sitt eget deltagande i leken. Pedagogerna 
kan då påverka leken, de kan göra en stillasittande lek till en mer aktiv/fysisk 
lek och begränsa för yviga lekar som kan uppfattas som farliga och otrevliga. 
Grindberg och Jagtøien(2000) menar att det är viktigt för barn att den vuxne i 
förskolan är en viktig förmedlare av regellekar och traditionslekar som är 
viktiga för att barn ska utveckla sin lekförmåga. Barn utvecklar färdigheter och 
självtillit genom att delta i leken, genom att ha en pedagog man känner och litar 
på närvarande så kan det ha en avgörande betydelse för deltagande i leken 
(Ibid). 
 
Leken är en viktig del i barns uppväxt och genom lekens egenskaper så knyts 
verkligheten till barnet på ett positivt sätt. Barn lär sig något om att leka när de 
leker. Det gäller att skapa bra lekförutsättningar och lekupplevelser genom att 
spela på barnens fantasi och inrätta en lekatmosfär för fysisk aktivitet. Som 
pedagog kan man ställa upp diverse lekanordningar där tanken är att skapa 
fysisk aktivitet men som barnen kan få använda till vad de vill (Grindberg och 
Jagtøien, 2000).  
 

Vi menar att leken har ett egenvärde och att den har sin egen och specifika 
upplevelsekvalitet. Den har sina egna möjligheter som inte kan ersättas av något 
annat. Med detta som utgångspunkt blir det naturligt att planera för lek även när man 
leder grovmotorisk aktivitet (Grindberg och Jagtøien, 2000 s.135.)  

 
 
I den riskfyllda leken kan barnen utveckla sina motoriska färdigheter och rörelse 
mönster genom att utmana sig själv. Barnen utmanar sig själv när de testar olika 
färdigheter som är just på gränsen till vad de klarar av. Detta bidrar till att de 
får en större lekkompetens inom den kroppsliga leken som klättra, springa, 
hoppa och balansera etc. De har skapat ett självförtroende och en kroppslig 
medvetenhet som främjar dem i den fortsatta fysiska utvecklingen. (Osnes, 
Skaug och Kaarby, 2012.)    
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Enligt Copeland et al. (2012) forskning så har den fysiska aktiviteten även 
påverkan på det psykiska välmående såsom minskad oro, aggressionen och 
ångest samt ökad självkänsla, social förmåga och humöret. Även Osnes, Skaug 
och Kaarby (2012) menar på att med en god motorik så får barnet glädje och lust 
att utforska sina kroppsliga begränsningar och barnet får känna att det 
bemästrar saker. Grindberg och Jagtøien (2000) anser att som pedagog i den 
fysiska aktiviteten ska man stödja barnet så att det utvecklar en positiv 
inställning till sig själv och vad det står för och att barnet får en självacceptans 
som är en viktig del i självuppfattningen. De anser att barnen ska ha möjlighet 
till att ta initiativ, kunna påverka och uppleva att de lyckas. 
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 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers uppfattningar om 
betydelsen av barns fysiska aktivitet, och deras berättelser om vad de gör för att 
införliva fysiska aktiviteter för barn i den dagliga verksamheten?  
 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har pedagogerna om betydelsen av barns fysiska aktivitet i 
förskolan?  
 
Vad framkommer i pedagogernas berättelser om vad de gör för att främja barns 
fysiska aktiviteter i den dagliga verksamheten? 
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 Metod och teoretisk ansats  
Under metodavsnittet kommer vi att behandla studiens urval, en presentation 
av informanterna, genomförande, tillförlitlighet och trovärdighet, 
forskningsetiska frågor, analysens genomförande och metoddiskussion.  

Teoretisk ansats 

Eftersom vi valde att utföra en kvalitativ studie valde vi också att vila vår studie 
på en fenomenografisk ansats. Den fenomenografiska ansatsen handlar om att 
ta reda på hur andra människor uppfattar delar av sin omvärld. Detta krävde 
att vi som forskare bestämde oss för ett fenomen som vi ville undersöka, sedan 
samlade in data, analyserade data och få fram de olika uppfattningarna om 
fenomenet. (Kihlström, 2007a) 

Metodval 

Genom att intresset i vårt arbete ligger på hur pedagoger gör för att främja barns 
motoriska utveckling och dess behov och dess betydelse för barns fysiska 
aktivitet i förskolan så har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att 
försöka förstå hur pedagogerna tänker runt det valda ämnet och få ut så mycket 
värdefullt material som är möjligt inom området. Ryen (2004) menar att en 
kvalitativ intervju är mer som ett samtal än en strikt intervju. För att få till en 
samtalslik situation använde vi oss av öppna frågor som i sig själv skulle locka 
till samtal. Bryman (2011) tar upp att kvalitativa intervjuer rymmer ett visst mått 
av struktur men lämnar ändå utrymmen till att ta upp teman som 
intervjupersonen är intresserad av, alltså mer samtalsinriktad intervju. I 
kvalitativa intervjuer ger man intervjupersonerna möjlighet till att utveckla sina 
svar och man ger dem möjlighet till att förklara sig så att det inte finns några 
missförstånd.  Vi har utgått från litteratur och forskning inom området för barns 
fysiska aktivitet och hälsa, och valde sen att göra intervjufrågor utifrån den 
bearbetade litteraturen. Vi valde att använda oss av innehållsanalys, Larsen 
(2009) beskriver innehållsanalys på detta sätt: 

 

Syftet är att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller 
skillnader. (s.101) 
 

Vi valde detta angreppssätt eftersom vi tyckte att det passade vårt material och 
vårt syfte med studien. (för tydligare genomgång se analysens genomförande 
s.12) 

Urval 

Ryen (2004) beskriver problematiken som finns vid urvalet inför intervjun, 
författaren betonar att det är flera olika parametrar som måste tas i beaktning 
beroende på vad det är som intervjun ska fånga. Ett exempel på detta är 
sammanhanget, det vill säga att vi gör vår undersökning i rätt miljö och 
sammanhang för att kunna uppnå vårt syfte. Eftersom vi har valt att undersöka 
hur pedagoger inom förskolan ser på motorikens betydelse så faller det sig 
naturligt att vi har sökt intervjupersoner inom förskoleverksamheten. Nästa steg 
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var att välja vilken grupp inom förskoleverksamheten vi skulle inrikta vår studie 
på, vi valde att intervjua utbildade förskolelärare som var aktiva i barngrupp.  
 
Vi delade upp intervjuerna lika mellan oss eftersom vi bor i olika kommuner 
långt ifrån varandra. Med detta blev det ett naturligt urval om vart i Sverige 
intervjuerna skulle ske, ingen större baktanke.  
 

Informant presentation  
Dessa är fiktiva namn pga. Konfidentialitetskravet 
 
Gudrun, 33 år, nyutbildad arbetat på 50 % i 6 månader. 
Berit, 45 år, nyutbildad, jobbat som barnskötare i 20 år innan studier, arbetar nu 
100 %. 
Åsa, 29 år, nyutbildad, arbetar 100 %. 
Lena, 28 år, nyutbildad, arbetar 100 %, har arbetat som barnskötare före och 
under studie tiden. 
Karin, 55 år, arbetat som förskolelärare i 30 år, har varit på flera förskolor genom 
åren på olika ställen i Sverige. Arbetar 100 %. 
Elsa, 60 år, arbetat som förskolelärare i ca 40 år, arbetar 100 %. 
Kerstin, 28 år, arbetat som förskolelärare i 3 år 100 %. 
Maja, 64 år, arbetat som förskolelärare i ca 20 år, ville gå i pension nu men kunde 
inte. 

Genomförande 

Vi valde ut fjorton stycken förskolor/förskoleavdelningar i två olika kommuner 
dit vi skickade vårt missiv (se bilaga 1) där vi presenterat oss själva, vår studie, 
dess syfte och ett önskemål om att få komma dit och intervjua en förskolelärare. 
Målet var att vi skulle utföra fyra intervjuer var. Vi fick problem att få till så 
många intervjuer som vi önskade, av dessa fjorton blev det endast fem 
intervjuer. Vi kände att det var för lite för att basera vår studie på. Eftersom 
avstånden gjorde det ohållbart att söka fler intervjuer, där vi kunde mötas 
person mot person fick vi lösa det på annat sätt. Vi valde då att skicka iväg vårt 
missiv och våra intervjufrågor till fler förskolor runt om i landet där vi frågade 
om de kunde tänka sig att svara på dessa frågor via mail. Via mail fick vi svar 
från ytterligare tre och vi började känna att vi hade underlag för mer data som 
vi kunde bearbeta.  
 
Vi hade i vårt missiv uttrycket ett önskemål om att få spela in intervjuerna, detta 
gick alla fem intervjudeltagare med på. Under intervjun gjorde vi även 
anteckningar, Ryen (2004) skriver att det är med fördel man antecknar under ett 
intervjutillfälle. En av anledningarna är att den digitala tekniken kan strula, en 
annan anledning är att analys processen kommer igång redan vid intervju 
tillfället då man kan skriva ner något som man fastnar extra mycket för. Vid 
intervju tillfällena fick pedagogerna välja plats för intervjun, detta för att de 
skulle ha möjligheten att välja en miljö/plats som de kände sig trygg och bekväm 
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med. Efter Intervjuerna tackade vi våra deltagare och frågade om de ville få det 
färdiga arbetet utskickat. 
 

Tillförlitlighet och giltighet  

Tillförlitlighet handlar om att studien är utfört på ett sådant sätt så att man kan 
lita på det resultat som framkommer av studien (Kihlström 2007b). Larsen (2009) 
skriver om svagheterna i en kvalitativ studie. Det Larsen belyser är att vid 
intervjuer finns det risk att intervjuaren påverkar situationen och att 
informanten kan ge olika svar olika dagar och med andra personer som 
intervjuare. Vår intervjuguide bestod av öppna frågor där vi inte förväntade oss 
några särskilda svar för att få en stark tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet 
utgörs av två olika sätt att dokumentera intervjuerna, vi antecknade under hela 
intervjuerna och gjorde inspelningar samtidigt för att vi inte skulle missa något 
som sades under samtalen. Ryen (2004) menar att genom ljud inspelning av data 
påverkas den inte av forskaren och med det så blir det en mer korrekt data. När 
vi sammanställde intervjuerna av förskollärarna har vi använt oss av både 
anteckningar och inspelningar. 
 
Kihlström(2007b) menar att giltighet är att man har studerat det man avsett att 
studera. Larsen (2009) beskriver att för att få en god validitet, som vi har valt att 
kalla giltighet, ska det insamlade datamaterialet vara relevant till den 
frågeställning som man valt. Vi har gjort våra intervjufrågor med tanken på den 
forskning vi har sammanställt i vår bakgrund och den är kopplad till syftet och 
våra frågeställningar.  
 
 

Forskningsetiska frågor 

Enligt Bryman (2011) är det framförallt dessa fyra etiska principer man bör ha i 
beaktning när man ska utföra en studie: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer tar även 
vetenskapsrådet (2002) upp, de är fyra huvudkrav på svensk forskning.  
 
Informationskravet: Vi informerade informanterna om syftet med studien via 
missiv. 
 

Samtyckeskravet: frivilligheten att delta, deras rätt till att avbryta intervjun och 
anonymitet först via vårt missiv, men även innan vi började intervjun så att de 
skulle kunna känna sig säkra med att vi behandlar den data som vi samlar in 
med största diskretion.  
 

Nyttjandekravet: Vi informerade att vi endast skulle använda det material vi 
samlade in till denna uppsats och inget annat.  
 

konfidentialitetskravet: Vi valde att ge våra informanter fiktiva namn för att följa 
men ändå vara mer personliga i texten. 
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I transkriberingen av intervjuerna har vi valt att byta ut eller helt ta bort talspråk 
och småord t.ex. asså och mm. för att få ett tydligare material. Men vi var noga 
med att inte ändra texten så att den betyder något annat än vad informanten 
menade/sa.  

Analysens genomförande 

Vi samlade ihop och gick igenom våra transkriberade intervjuer som vi delat 
upp mellan oss, plus de mail frågeformulär som vi hade fått skickat till oss. I 
dessa texter letade vi efter teman, när vi hade funnit sagda teman gick vi igenom 
materialet igen för att sortera in delar av materialet under olika teman. Efter det 
kunde vi börja leta efter mönster under varje tema för att sedan sammanställa 
det i resultatdelen av studien. Under diskussionen kopplar vi sedan de mönster 
vi fann till den forskning som vi sammanställt i bakgrunden. Larsen (2009) kallar 
detta för en innehållsanalys, där forskaren samlar in data, gör om den till texter, 
letar efter teman och därefter sorteras materialet upp efter olika teman. Sedan 
granskas materialet efter mönster och till sist kopplas de funna mönstren mot 
befintlig forskning. 

Metoddiskussion 

Vi känner oss nöjda med valet av metod i vår studie, intervjustudie med 
litteraturanknytning. Det har för oss varit genomförbart med intervjuer då vi 
kunnat göra dem enskilt då vi bor i olika kommuner. Vi kände att det hade varit 
skönt att göra intervjuerna tillsammans, dels för att ibland var de lite svårt att 
hinna med att anteckna och lyssna och för att kunna fått en annan persons 
perspektiv på intervjun. 
 
Vi fick problem med att det blev ganska många bortfall av intervjutillfällen. Vi 
fick endast fem av fjorton tillfrågade att ställa upp på intervju. Dessa intervjuer 
gav dock väldigt mycket data som var relevant. Men det blev ändå för lite data 
insamlat för att kunna analysera till ett godtagbart resultat. Detta löste vi genom 
att skicka ut intervju frågor via mail, med samma frågor som vi använde oss av 
vid intervjuerna, till olika förskoleverksamheter runt om i landet. Vi fick då svar 
av tre tillfrågade pedagoger i olika förskolor. Svaren via mail gav oss den data 
vi kände att vi behövde men det kändes som om  mycket av informationen gick 
till spillo då vi kände att ansikte mot ansikte gav mer information då vi kunde 
ställa följdfrågor och mer föra ett samtal som kunde ge mer inblick i den 
verksamhet som beskrevs.  
 
Vid intervjuerna som skedde på plats så använde vi oss av inspelning detta 
kände vi var ett utmärkt redskap när vi sedan skulle börja analysera 
datainsamlingen. Det kändes som att det blev en djupare analys då vi kunde gå 
tillbaka och lyssna om igen för att riktigt förstå vad som sades och inte 
misstolkades. Det var några av informanterna som tog upp information då 
ljudinspelningen egentligen var avbruten men det löstes genom att vi då 
använde oss av att anteckna.  
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 Resultat  
I denna del går vi igenom det resultat som vi har analyserat fram genom det 
insamlade datamaterialet. Materialet består av fem intervjuer och tre besvarade 
frågeformulär, av utbildade förskollärare som arbetar inom 
förskoleverksamhet. När vi analyserade det insamlade materialet från 
intervjuerna och frågeformulären fick vi fram olika mönster som 
kategoriserades in i olika rubriker: 
 
 Miljön behandlar pedagogernas åsikter, synpunkter och reflektioner kring 
förskolemiljöns betydelse för den fysiska aktiviteten i den egna verksamheten. 
  
Pedagogernas kunskapsbakgrund om fysisk aktivitet hos barn behandlar 
pedagogernas utbildningsbakgrund och kompetensutveckling. 
 
Leken behandlar de olika pedagogernas syn på leken, både som styrd och fri. 
Lekens bidrag till barnens möjlighet till fysisk aktivitet. 
 
Planering av fysisk aktivitet berör pedagogernas planering av fysisk aktivitet i 
verksamheten. 
  
Pedagogernas inställning till fysisk aktivitet inom verksamheten här behandlas 
pedagogernas personliga tankar om arbetet kring fysisk aktivitet. 
 
Vi har valt att ge informanterna fiktiva namn, Gudrun, Berit, Åsa, Lena, Karin, 
Elsa, Kerstin och Maja. 
 

Miljön 

Den här kategorin beskriver pedagogernas uppfattningar om relationen mellan 
miljö och barns motorik. Alla pedagoger nämner hur viktig utemiljön är för 
barnens motorik och fysiska aktivitet. De säger att utemiljön naturligt erbjuder 
motoriska utmaningar i varierande svårighetsgrad för barnen:   
 

Utomhus stimuleras barnen av gården som nyligen blivit omgjord med ytor 
för att barnens ska kunna cykla, gunga, åka ruschkana, sparka boll eller gräva 
i sandlådan. Ute leks även gemensamma lekar i grupp (Lena) 
 

Vår tolkning är att pedagogerna anser att det är viktigt med en utmanande och 
varierande förskolegård där barnen själva kan hitta på diverse aktiviteter. De 
tycker att det ska finnas utrymme till barnen att röra sig fritt och att det skall 
finnas olika material/ redskap för fysisk aktivitet. De allra flesta av pedagogerna 
är nöjda över sin förskolegård medan en del verkar vilja förbättra och påverka 
till en bättre utemiljö för att kunna stödja barnen ännu mer till fysisk aktivitet 
men menar att ekonomin och regler sätter stopp för det. 
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Sedan har vi en härlig utemiljö som innehåller både naturlig utemiljö(kuperad 
terräng, backar, skog, isbana på vintern-fotbollsplan på sommaren) och inslag 
av skapad(gungor, klätterställning) (Berit) 

 

Pedagogegen Berit beskriver deras förskolegård som hon är väldigt nöjd med 
och som hon tycker är en bra utemiljö för fysisk aktivitet. Något som framstod 
som spännande och avvikande i en av intervjuerna var att en pedagog nämnde 
att hon menade att barn som bodde inne i en stad inte hade lika stor vana att 
vara i skogen, den förskolan är mångkulturell med många nyanlända, det är de 
barnen med familjer som bor i närheten av denna förskola som ligger i 
stadskärnan. Skogen som de kallar det är i det stora hela ingen riktig skog utan 
en park bredvid kyrkan, det är oftast den skogen de går till och ligger alldeles 
bredvid förskolan så barnen behöver inte gå någon längre bit:  
 

Ja men klart det är barn som bor här i stadskärnan [ ja] och det är ju mer eller 
mindre [ det är inte lika självklart för dom?] nä det är inte lika självklart kanske 
att röra sig i kuperad terräng och röra sig i skogen och just att det är blåbärsris 
och mossa och på hala stenar å, ja men det är ju det att liksom att koordinera 
just det här med syn och avstånd. (Maja) 

 

Vår tolkning av detta är att pedagogen skulle önska att det skulle ha tid att gå 
mer till skogen med deras barn då många av de inte får det på fritiden och i 
hemmet. Vi tolkar det som att pedagogen menar att öga hand, öga fot 
koordinationen är väldigt viktig för motoriken för att kunna sparka, kasta ta 
emot saker och att just barn från staden kanske går miste om den naturliga 
utmaningen som utevistelsen i skogen ger. De andra pedagogerna nämnde inget 
om stadsbarn, och om de har större behov av utevistelse i skogen men de 
betonade hur mycket värde skogen har som redskap för barnens fysiska 
utveckling. De menar att barnen utmanas på ett naturligt sätt, barnen ges 
möjlighet att träna olika färdigheter t.ex. balansövningar. 
 

Det är väldigt viktigt att man går i skogen och lär sig gå på ojämna underlag, 
… - Ja och bara det här att gå till skogen ger väldigt rik variation på motoriska 
lekar och även andra lekar men att bara vara där är väldigt bra. (Karin) 

 

Något annat som är återkommande i alla intervjuer är att pedagogerna verkar 
sträva mycket efter att vara ute med barngruppen under dagarna. Vår tolkning 
av detta är att pedagogernas uppfattningar är att barnen får större frihet att röra 
sig mera och att de kan ha en större variation på lekarna både pedagogstyrda 
och egna lekar då utemiljön bjuder på mer rörelsefrihet och ett större utbud på 
fysiskt utmanande aktiviteter. 
   

En annan dag då hade vi spring tävling här eller ja barnen gjorde en egen 
springtävling., vi har det här med att klättra i träd, det är ju omdiskuterat men 
jag tycker att de kan få klättra men vi kollar ju så de inte klättrar alldeles för 
högt upp., Vi har ju det här med skidåkning, att barn får ta med sig skidor 
redan när de är pyttesmå, hur små som helst.( Karin)  
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Pedagogerna ger i citatet uttryck för att barnen ges stor frihet i vilka aktiviteter 
som de vill utföra, de flesta av aktiviteterna tolkar vi är på barnens initiativ, de 
flesta av pedagogerna använde sig inte av planerade fysiska aktiviteter 
utomhus. Vi har tolkat det som att pedagogerna tycker att barnen oftast rör på 
sig ändå så att det inte behövs. 
 

Nä vi tycker ändå att vi är ute väldigt mycket och dom är jätteduktiga på att 
roa sig ute.  Spring och jaga varandra och leka ..dom står inte bara. (Elsa)  

 

Som vi har tolkat en del av de pedagoger vi intervjuat är att planerad fysisk 
aktivitet ute på gården eller i skogen inte är av så stor vits då barn oftast rör på 
sig självmant och att de barnen som de just nu har på förskolan inte bara står 
där som en del barn kanske gör. Vädret är det som kan påverka ute aktiviteterna 
för de pedagoger som vi har intervjuat, hälften av pedagogerna hade då en 
gympasal att använda sig av någon till några gånger i veckan.  
 

Vi har även tillgång till skolans gympasal tre gånger i veckan, tycker att det är 
bra under vinterhalvåret… Det är lite olika för det mesta har vi lite lekar och 
så avslutar vi med att de för göra lite fritt. Vi har tillgång till salen en timme 
varje gång så vi hinner göra rätt mycket. (Gudrun)  

 

Vädret är det som kan påverka ute aktiviteterna för de pedagoger som vi har 
intervjuat, hälften av pedagogerna hade då en gympasal att använda sig av nån 
till några gånger i veckan. De tycker att det är ett bra alternativ till att vara ute 
speciellt under vinterhalvåret när vädret kan vara besvärligt med snö och kraftig 
kyla 

Pedagogernas kunskapsbakgrund om fysisk aktivitet hos 
barn 

Här har vi analyserat pedagogernas intervjusvar om deras bakgrund kring 
fysisk aktivitet hos barn i förskolan. Pedagogerna har olika uppfattning om sina 
kunskaper om motorikutveckling. 
 
 Hälften av pedagogerna tycker sig har fått en bra grund om barns motoriska 
utveckling och barns behov av fysisk aktivitet utav utbildningen men även från 
olika kompetensutvecklande kurser. De menar även att de har fått tips om hur 
de skulle stimulera barnen till fysisk aktivitet och tips på olika redskap som även 
kunde stimulera fler sinnen under den fysiska aktiviteten. 
 

När vi läste förskollärarinriktningen fick vi arbeta med motoriska övningar för 
att förstå oss på barns motoriska lärande från tidig ålder. Sedan fick vi tips på 
hur vi som pedagoger kunde använda oss av olika redskap som rock ringar, 
bönpåsar, bollar med taggar och utan, sjalar och annat till att aktivera barnens 
sinnen på kreativa sätt. (Lena)  
 

Den andra hälften av pedagogerna ansåg att de inte hade fått med sig något eller 
väldigt lite information i utbildningen vad det gäller fysik aktivitet. Några av 
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pedagogerna tycker att det är synd att det inte läggs större vikt på fysik aktivitet 
vid studierna eftersom behovet av fysik aktivitet hos barn växer. 
 

Vi hade inga direkta kurser riktade mot det(tror jag om jag kommer ihåg rätt). 
Vi snuddade vid dessa men gick aldrig in på djupet. Jag vet att vi kunde välja 
en termin i den inriktningen men jag valde Fantasteri…det är jättesynd för 
man märker ute i verksamheten att en del barn behöver röra på sig och om jag 
var mera påläst om detta skulle jag kunna försvara detta mera mot både 
arbetskamrater och föräldrar(Berit) 
 

Pedagogen i citatet ovan menar på att hon skulle vilja haft mer kunskap om den 
fysiska aktivitetens påverkan på barnen för att kunna försvara det mot föräldrar 
och arbetskamrater som anser att det inte är av stor vikt. Detta är en av 
problematiken ute i verksamheterna i dagens läge. Behovet av barn som behöver 
röra sig är det fler av pedagogerna som nämner, främst behovet av fysisk 
aktivitet i kombination med språkutvecklande eller matematikutvecklande 
ämnen då pedagogerna gärna vill koppla samman lärandet med just rörelser. 
 

Leken 

Här tar vi upp vår analys av pedagogernas syn på leken, både som styrd och fri 
och vad de tycker leken har för inverkan och samband på fysisk aktivitet hos 
barnen. 
 
Många av pedagogerna menar att barn rör sig mycket i den fria leken eller i 
leken över huvud taget vare sig den är fri eller pedagogstyrd. I leken ges det 
möjligheter för barnen att utmana sig själva motoriskt, de lär sig att bemästra 
sina kroppsrörelser de tränar även samspelet med andra barn.   
 

Vi leker ganska mycket, men alltså vi har såna fruktansvärt duktiga 
frilekare dom leker jättebra. Både rollekar och jamen allt möjligt, så att det är 
sällan vi känner att vi behöver bryta en lek för att ta in en planerad aktivitet 
som sådär spontant när det är upp mot väggarna och sånt, utan det är jätte 
sällan (Kerstin) 
 

Flera av pedagogerna nämner att de väldigt sällan vill bryta leken som barnen 
har för att barnen leker så bra, det är två av pedagogerna som nämner att de 
engagerar/ har pedagogstyrd utelek, en av dess är citatet ovan Kerstin. Vem som 
bestämmer om leken är bra eller inte är de närvarande pedagogerna och vilken 
tolerans de har för den aktivitet som pågår.  

 
Varje dag ser vi till att engagera barnen till utelek. Väl ute leker vi rörelse 
lekar som kycklingarna och vargen, gargamel, tomtesmyg eller dylikt. Det är 
ett roligt sätt för barnen att interagera med varandra samt träna på att vänta 
på sin tur. De små lär sig av de större och alla åldrar deltar ut efter sin egen 
förmåga. ( Lena) 
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Pedagogerna menar på att det är viktigt att barnen samspelar med varandra 
oavsett ålder, att de yngre barnen lär av de äldre och att de äldre barnen lär sig 
att ta ansvar och hjälpa de yngre vid t.ex. regler vid fotbollsplanen eller bandyn 
där kan de äldre barnen hjälpa de yngre. 

 
För det första så har alla barnen inneboende egen drivkraft att vilja lära sig 
att röra på sig och vilja lära sig över huvud taget, har de ju verkligen. Och 
alla barn strävar ju typ uppåt, dem vill ju gärna klättra, och t.ex. bara nu när 
ni kom in såg ni kanske de var de några små som var och lekte i puffen och de 
sprang och de vet att det är ganska mjukt om de ramlar de kan testa sina 
gränser, de testar att klättra upp på kanten där och de trillade ner men de var 
ju ganska mjukt., och man försöker att inte säga nej annat än om man ser att 
det är fara för deras hälsa.  ( Karin) 
 

Vi tolkar detta som att denna pedagog tycker att det sägs nej allt för ofta inom 
förskolans verksamhet. Att barn blir hindrade i sina möjligheter att utforska sina 
inneboende kunskaper om rörelse, därmed hindras de även till fysisk aktivitet.  

 

Planering av fysisk aktivitet  

Här har vi analyserat pedagogernas svar om planering av fysisk aktivitet och 
hur de planerar för fysisk aktivitet i verksamheten. 
 
Hälften av pedagogerna berör i intervjuerna att de planerar för fysisk aktivitet. 
Vissa använder sig av en veckoplanering där de har planerat in fysisk aktivitet 
medan andra är lite mer avslappnade i sin planering men att de ändå har en 
planering för fysisk aktivitet.  
 

Personligen gör jag varje vecka en plan för vad som ska göras i min grupp. 
Min grupp är en väldigt aktivgrupp som behöver mycket rörelse så jag 
fokuserar på sånger som har hela kroppen med när man sjunger samt rytmik 
med instrument. (Lena) 

 
 
Jamen alltså rent planeringsmässigt så är det väl den här gruppen vi har, där 
vi då bestämmer utifrån årstid och eller ja tema vad vi arbetar med för tema 
ibland har vi minirörelse då och ibland är vi i skogen och ibland kanske vi bara 
går på promenader för det är också något som barnen uppskattar 
jättemycket.(Kerstin) 

 
Förklaring till citat ovan är att minirörelse är en skiva som denna förskola fått 
genom en kompetensutveckling via Friskis och Svettis som de använder sig av 
när de gjort sin planering. Pedagogen lyfter fram att barnen tycker det är väldigt 
roligt med denna skiva men att pedagogerna själva kan tycka att den blir tjatigt 
i längden. De menade att den kan vara bra som en nödlösning då barnen blir lite 
stojiga och behöver springa av sig. Några pedagoger ansåg att det den fysiska 
aktiveringen kommer naturligt och att det inte behövs en strikt planering. De 
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försöker att lyssna på och observera barnen för att sedan ta upp deras intressen 
och önskemål. 
 

Vi har ingen direkt planering utan kör på barnens intresse när det gäller 
aktiviteter. Vi är dock ute så mycket som möjligt när vädret tillåter det.( Åsa) 
 

Vi tolkar att ingen planering ger barnen möjlighet att göra vad de vill och känner 
för just då, även för pedagogerna ger det en större frihet att bara finnas tillhands 
för de barn som söker upp pedagogerna för stöd och hjälp. Varför de väljer att 
vara ute kan vara att de tycker utemiljön är mer anpassad för fysisk aktivitet och 
rörelse. 

 

Pedagogernas inställning till fysisk aktivitet inom 
verksamheten 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp den delen av analysen som vi kopplat 
till pedagogernas inställning till fysisk aktivitet 
 
De allra flesta av pedagogerna har en positiv inställning gentemot fysisk 
aktivitet både planerad och oplanerad, de tycker att det är en viktigt och naturlig 
del av den dagliga verksamheten. Det finns även någon pedagog (Elsa) som 
anser att det inte är av särskilt stor vikt med planerad fysisk aktivitet.  

 
Det är så mycket annat också [ ja jo det är ju det ]men jag ser väl inte så mycket 
..det är väl bara att man inte tycker att det är så ... ja visst är det väl viktigt 
men det är ju inte prioritet ett.(Elsa) 
 

Elsa ger i citatet uttryck för att just deras barn rör sig så mycket självmant både 
ute och inne och att fysisk aktivitet kommer naturligt i de aktiviteter de har 
annars också. Pedagogen anser att de inte behöver planera och prioritera just 
fysisk aktivitet. Åsikterna mellan pedagogerna är dock olika och Gudrun ger 
uttryck för en motsatt uppfattning. 

 
Fysisk aktivitet är förträffligt bra, det följer med så mycket med de. Så de är 
bara positivt. Jag tar hellre en dag med att man bara är ute än att man ska få 
in en massa saker som ändå kommer med. Språkträning eller socialträning eller 
så.(Gudrun) 
 

Gudrun är här positivt inställd till fysisk aktivitet, vi tolkar det pedagogen säger 
som att denna tar varje tillfälle den får att utöva någon form av fysisk aktivitet.  
 

Jag tror att allt hänger på vår inställning. Om vi pedagoger stannar upp och 
väljer att låta tiden förskjutas lite. Tror jag barnen skulle må så mycket bättre. 
En stökig barngrupp blir värre av att personalen är stressad. Det viktiga är att 
vi är lyhörda och försöker finna vägar att stimulera barnen och fånga upp deras 
intressen. Om vi istället lägger vårt fokus på barnen och deras behov istället 
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för att hela tiden ha koll på klockan tror jag att möjligheterna för motorisk 
utveckling kan bli hur stora som helst. (Lena) 
 

Lena menar i citatet att vi ska vara bra förebilder för barnen och att stanna upp 
och verkligen se varje barn, med fysisk aktivitet följer även mycket annat som 
t.ex. avslappning. I analysen framkommer även en uppfattning om 
nödvändigheten att ha en positiv inställning till fysisk aktivitet, för både 
personalen och barngruppen för att få en bra och positiv miljö på förskolan. 
Kerstin säger: 

Men vi, faktiskt hela mitt arbetslag är inriktad på att vi ska röra oss och vi ska 
göra något roligt av det.(Kerstin) 
 

Sammanfattning av resultatet 

I vår sammanfattning har vi försökt knyta ihop analysresultatet till våra 
frågeställningar. 
 
Vilka uppfattningar har pedagogerna om betydelsen av barns fysiska aktivitet i 
förskolan? 
 

I stort sett alla pedagoger anser att utemiljön är av allra största vikt när det 
kommer till fysisk aktivitet hos barnen och att den ska erbjuda motoriska 
utmaningar i varierande svårighetsgrad för barnen. Barnen får större frihet att 
röra sig mera och att de kan ha en större variation på lekarna både 
pedagogstyrda och egna lekar då utemiljön bjuder på mer rörelsefrihet och ett 
större utbud på fysiskt utmanande aktiviteter.  
 

Vad framkommer i pedagogernas berättelser om vad de gör för att främja barns fysiska 
aktiviteter i den dagliga verksamheten? 
 
Leken och den fysiska aktiviteten kopplar pedagogerna samman och leken blir 
väldigt sällan avbruten för att barnen oftast leker så bra enligt pedagogerna. De 
tar även upp integration mellan olika åldrar på barnen i leken och hur viktig den 
är för det sociala lärandet t.ex. olika regler vid fotbollsspel. De allra flesta av 
pedagogerna har en positiv inställning gentemot fysisk aktivitet både planerad 
och oplanerad, de tycker att det är en viktigt och naturlig del av den dagliga 
verksamheten men vi har även tolkat det som att pedagogerna anser att 
planerad fysisk aktivitet inte behövs då barn ofta naturligt vill röra på sig och 
utmana sig själva. 
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 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kopplar vi samma den forskning som vi sammanställt i 
bakgrunden med det resultat som vi fått fram av vår insamlade data. Vi har valt 
att använda oss av studiens frågeställningar, vilka uppfattningar har pedagogerna 
om betydelsen av barns fysiska aktivitet i förskolan och vad framkommer i pedagogernas 
berättelser om vad de gör för att främja barns fysiska aktiviteter i den dagliga 
verksamheten, för att tydliggöra vår diskussion.    
 

Vilka uppfattningar har pedagogerna om betydelsen av 
barns fysiska aktivitet i förskolan  

Många av de pedagoger som vi intervjuat tycker att fysisk aktivitet är viktigt 
men att det inte nödvändigtvis är något som de måste planera för. De menar att 
barn rör på sig självmant, att de har en inneboende drivkraft. Vi tycker att det 
kan skilja sig beroende på barngrupp och barnens ålder, är det yngre barn (1-2 
år) har de kanske svårt att röra sig t.ex. utomhus eller i kuperad terräng och kan 
behöva planerad fysisk aktivitet för att träna upp motoriken. Kaarby (2012) 
menar att motorik inte bara händer det är något som måste tränas på. Grinberg 
och Jagtøien (2000) menar att det kan vara bra för pedagoger att planera någon 
fysisk aktivitet för att de lättare ska kunna skaffa sig kunskap om barngruppens 
motorik. Medan vi tror att äldre barn (3-6 år) kanske har svårt att komma igång 
med någon aktivitet vi menar att oviljan till att röra sig kan ha börjat sätta sig 
och barnen kan behöva mer styrd/planerad fysisk aktivitet. Om vi tittar på 
förskolans styrdokument, LPFÖ 98 (skolverket, 2010) står det tydligt att 
förskolan ska sträva efter att varje barn:  
 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
(Skolverket 2010, s. 10) 

 

Detta är något som ligger hos oss pedagoger att införliva i verksamheten och 
hos barnen. I vår studie så menar en av pedagogerna att vi pedagoger ska vara 
förebilder för barnen. Vi anser att det är av stor vikt för att kunna förmedla 
rörelseglädje hos barnen att vi själva tycker det är roligt med fysisk aktivitet. 
Enligt Derscheid et al.(2010) forskning så har pedagoger inom 
förskoleverksamheten ett stort inflytande på barnen och deras tankar om kost 
och motion. De menar att barn kommer ihåg en engagerad och driven pedagog 
och att dessa pedagoger har större möjlighet till att påverka och främja 
hälsosamma rutiner i förskoleverksamheten. 
 
Alla pedagoger i våra intervjuer var positivt inställda till fysisk aktivitet i 
förskolan men kände att de kanske inte hade så stor kunskap om ämnet. Detta 
kan kännas som en problematik ute i verksamheterna. Grindberg och Jagtøien 
(2000) menar att fysisk aktivitet hos barn är något som förskollärare och lärare 
skall ha kunskap om. Även vi anser att vi som pedagoger ska ha kunskap om 
fysisk aktivitet för att kunna berätta om fördelar/nackdelar för att ta upp det till 
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diskussion med arbetslaget och möjligtvis föräldrar om det skulle behövas. 
Samtidigt behöver man kunskap för att se barngruppens behov av 
rörelse/motoriks träning för att planera upp passande aktiviteter. Vi anser att 
det borde erbjudas mer kompetensutveckling som är kopplat mot fysisk 
aktivitet, i våra intervjuer var det flera av pedagogerna som hade gått kurser 
som hade inriktning mot fysisk aktivitet/rörelse. Men vi tycker att det borde vara 
minst en pedagog i varje arbetslag som kontinuerligt utbildas i fysisk aktivitet, 
allt för att det ska bli en naturlig del av verksamheten och inspirera till rörelse 
och fysisk aktivitet både hos pedagogerna och barnen. 
 

Vad framkommer i pedagogernas berättelser om vad de 
gör för att främja barns fysiska aktiviteter i den dagliga 
verksamheten 

De flesta av pedagogerna som vi har intervjuat har betonat hur viktigt leken är 
för barnen i förskolan. De menar att i leken får barnen möjligheter att utmana 
sig själva och på det viset utveckla nya färdigheter. Vidare betonar pedagogerna 
att barn rör sig mycket i leken, vare sig den är planerad av pedagoger eller helt 
fri. Leken är på så sätt ett viktigt instrument för barnens motoriska utveckling. 
Grindberg och Jagtøien (2000) menar att leken är full av möjligheter som oftast 
inte kan ersätta av något annat och att det naturligt blir grov motorisk träning 
när barn leker. En av pedagogerna menar på att de inte vill avbryta en pågående 
lek som i deras synpunkt verkar fungera bra men vi undrar vem som avgör om 
en lek är bra och hur avgörs det att en lek är bra? Är det upp till pedagogerna 
att avgöra det? Den problematik som vi ser i detta är att det kan vara svårt som 
pedagog att se, höra och förstå allt som händer i leken och därmed så kan det 
ske mycket saker som kan behövas stoppas i tid men det kan även bli alltför 
många tillsägelser från pedagoger där kanske leken fungerar men pedagogen 
missuppfattar och tror att den inte är kontrollerad.  
 

En av pedagogerna menar att barn måste få testa sig själv och sina gränser, men 
då gäller det för pedagogerna att bedöma situationen innan de säger nej. Hon 
menar att barnen får fortsätta så länge det inte är risk för deras egen 
hälsa.  Osnes, Skaug och Kaarby (2012) beskriver detta som den riskfyllda leken, 
när barnen är på gränsen av vad de kan klara av. De menar att barnen skapar en 
kroppslig medvetenhet som hjälper dem i den fortsatta fysiska utvecklingen. 
Vidare menar Osnes, Skaug och Kaarby att med en god motorik får barnet större 
lust att utforska sina kroppsliga begränsningar och att det på det viset kan känna 
glädje när de sedan behärskar nya färdigheter. Vi tror att det finns många 
situationer i den dagliga verksamheten som blir stoppade i förtid, pedagogerna 
vågar inte avvakta och läsa av situationen innan de avbryter aktiviteten. Vi tror 
att som pedagog måste man våga ha lite kaos ibland, det kan komma mycket 
positivt ur en sådan lek.  
 

Ibland kan det vara bra om vi som pedagoger är aktivt med i leken, dels för att 
styra upp den och dels för att ge barnen olika förslag på hur de kan förändra 
leken. Via leken ges pedagogen ett gyllene tillfälle att lära känna barnen och 
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fånga upp barnens intressen. Detta styrker vi med Tullgren (2003) som skriver 
att pedagogen kan styra leken via sitt deltagande. Vidare håller vi med 
pedagogen Lena som menar att barn lär av varandra och att det är viktigt att 
barn i olika åldrar lär sig att samspela och lära av varandra, hon nämner 
regellekar som exempel på samspel på deras förskola. Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000) anser att barn konstruerar kunskap i samspel med 
andra, det kan vara mer kunniga barn eller vuxna. Grindberg och Jagtøien (2000) 
menar att pedagogens roll som förmedlare av regellekar är viktig detta för att 
barn ska kunna utveckla sin egna lekförmåga. Vi menar att vi som pedagoger 
har ett ansvar att ge barnen verktyg för att kunna leka, i vissa fall är det regler. 
När barngruppen har fått verktygen kan de kanske leka utan pedagogens 
medverkan. Med regellekar menas lekar som t.ex. kom alla mina kycklingar där 
det finns regler om hur leken utförs.  
 

Utemiljön är något som de flesta av pedagogerna nämner som en tillgång för 
barnens möjlighet till fysisk aktivitet och motoriska utveckling. Pedagogerna 
anser att miljön skall vara utmanande och inbjuda till aktivitet. Detta stämmer 
väl överens med Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) de anser att förskolan och 
skolans utemiljö har stor betydelse för hur barn utvecklas motoriskt. Vår 
erfarenhet från förskoleverksamheten är att miljön har stor betydelse, vi har sett 
lite olika typer av förskolegårdar med mycket planerad miljö t.ex. mycket olika 
lekredskap, till de med mer naturlig miljö med träd, kullar m.m. Det som vi har 
sett ute i verksamheten är att barn inte alltid väljer att använda lekredskapen till 
vad det är tänkt till utan använder dem till något annat eller inte alls. Detta 
menar Eriksson Bergström (2013) kan bero på att barnen finner den planerade 
miljön statiskt och obegriplig eftersom den oftast är planerad av vuxna. Vidare 
skriver Eriksson Bergström hur viktig den oplanerade miljön är för barn 
eftersom barnen då kan förvandla den till vad de behöver för tillfället. 
Pedagogerna menar att barnen ges större rörelsefrihet när de är ute på 
förskolegården och att barnen får hitta på egna aktiviteter/lekar. Detta tycker vi 
är ganska vanligt och att det kan vara både positivt och negativt för 
verksamheten. Det positiva är att barnen får daglig utevistelse med frisk luft och 
röra på sig, det negativa är att pedagogerna kan ta till det för att de inte har 
någon planerad inom/utomhus aktivitet. 
 

Många av pedagogerna går ut i skogen med sina barngrupper, de menar att 
skogen erbjuder naturliga svårigheter som barnen behöver träna på. En av 
pedagogerna drar det ett steg längre och påstår att det inte är lika självklart för 
barn som bor i stadskärnan att vistas i skogen och därmed inte är lika tränade. 
Vi tycker att hon drar det lite för långt med att dela upp det i stadskärna eller 
inte, vi tror att barn som vistas mycket utomhus t.ex. i skogen kan ha större 
motoriska färdigheter just i den miljön än vad barn som inte har vistats så 
mycket i skogen har. Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) tar upp att barn med 
otränad motorik behöver många tillfällen att träna dessa grovmotoriska 
färdigheter för att befästa dem. Vi tycker därför att det är viktigt att vi som 
pedagoger tänker på att det ska vara varierande aktiviteter inom 
förskoleverksamheten, så att alla barn får träna lite av varje och att det inte 
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skadar med repetition. Sigmundsson och Pedersen (2004) menar att genom att 
ge barnen flera nya aktiviteter som pedagogerna presenterat skapas en bra 
grund för barnets motoriska utveckling. Vi anser att skogen är ett utmärkt ställe 
för fysisk aktivitet för barn då den erbjuder omväxlande aktiviteter beroende på 
årstid. En av pedagogerna vi intervjuat önskar att de kunde gå till skogen med 
tätare intervaller men säger att bristen på det beror på personalbrist. Vi har 
själva varit ute i verksamheten och förstår problematiken då det kan bli en 
säkerhetsrisk med för många barn på för få pedagoger och det kanske är vägar 
som ska korsas till och från förskolan m.m. Vilket i sig kan leda till att man 
stannar på förskolegården, vilket i sig inte är dåligt men att den kanske inte 
erbjuder nya utmaningar i samma utsträckning som skogen gör. 
 

Förslag till vidare forskning 

En av pedagogerna som vi intervjuade nämnde att för barn som bor i en stad är 
det inte lika självklart att röra sig i skogen. Detta tycker vi kunde bli ett intressant 
ämne att forska vidare på, är det skillnad på barns motoriska färdigheter utifrån 
var i landet barnen bor, landsbygd eller stad? 

 

I dagens samhälle börjar det var mycket aktiviteter på kvällstid för barn från 
tidig ålder. Vi funderar om det i samband med fulla dagar på förskolan kan ha 
några negativa effekter. Kan för mycket aktiviteter leda till stress hos barn?  
 

Behövs planerad fysisk aktivitet på förskolan? Blir det skillnad rent fysiskt sätt 
om det är pedagogerna som har planerat dagens aktiviteter eller om det är via 
den fria leken? 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
Hej! 
  
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet Härnösand 
som nu är inne på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt 
examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är fysisk aktivitet inom förskolans 
verksamhet. 
  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger ser på barns fysiska aktivitet 
och dess betydelse i förskolan och vad gör pedagogerna för att främja den samma i 
den dagliga verksamheten.  
  
Vi har fördjupat oss i det aktuella forskningsläget och övrig litteratur. Det vi önskar 
nu är att få intervjua en förskollärare ur ert arbetslag. Intervjun kommer troligtvis 
att ta 45 – 60 minuter vår förhoppning är att vi får en givande dialog/ diskussion. 
För att underlätta för oss och er önskar vi spela in samtalen så att vi kan vara säkra 
på att få med allt. 
  
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Med det menas att deltagandet är frivilligt och att du som deltagare har 
rätt att avbryta intervjun när helst du önskar och med det även ditt deltagande. Du 
som deltagare kommer att vara anonym och den data vi samlar in kommer endast 
att användas i vårt examensarbete. 
  
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Hoppas vi ses! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
 
Susanna Jonsson   Sujo1100@gmail.com  
Lisa Berglund        Libe1101@gmail.com  
 
 
 

 
 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  
 
Intervjufrågor. 
 
1. Vad ingick i din lärarutbildning och eventuell kompetensutveckling med 
tanke på barns motoriska utveckling? 
2. Hur stimuleras era barn till fysisk aktivitet i er pedagogiska verksamhet?  
3. Hur ser en dag ut i verksamheten, utifrån fysisk aktiveringssynpunkt? 
4. Hur planerar ni för fysisk aktivitet? 
5. Hur utvärderar ni planeringen av den fysiska aktiviteten? T.ex. via 
observationer som sedan analyseras.  
6. Vad ser ni för möjligheter/hinder i verksamheten som kan påverka hur ni 
arbetar med barns motoriska utveckling?  Miljö, tidsplaner, barngruppens 
storlek, personaltäthet 


