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Abstract 
This essay aims at explaining children's physical activity in preschool and examine how 

preschool teachers can develop the children's physical activity habits and their movement 

needs. It was an interesting problem area to continue research in, because sedentary children 

and physically inactive children today are a growing social problem that is also associated 

with childhood obesity. There is a need for children to exercise early and learn about the value 

of various physical activities, as it promotes their future lifestyle. In my study I try to clarify 

distinctive characteristics that are typical of the selected preschools and their working 

methods. The study is based on a qualitative interview study that consists of six semi 

structured interviews at five preschools. The theoretical background is based on previous 

research and describes relevant concepts in the area, including the theory of Eichberg’s body 

culture model, Reggio Emilia and Merleau-Ponty. Within this area there is a certain amount of 

previous research, but I also see a need for further research on physical activity in preschool 

to pay attention to this subject and to make more citizens aware. The result of my study shows 

that most of the preschools have most of the children’s movement activities either in the yard, 

in the vicinity or in the forest. Most of the preschool teachers also consider the forest to be 

superior when it comes to challenging the children in their motor skills and releasing their 

bodies. Mutually for all of the preschool teacher’s thinking- and working methods, is that play 

is central for movement. The preschool teachers say that the gateway to physical activity takes 

place through children’s play. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att redogöra för barns fysiska aktivitet i förskolan och undersöka 

hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov. 

Det var ett intressant problemområde att studera eftersom stillasittande barn och fysiskt 

inaktiva barn idag är ett växande samhällsproblem och något som även är kopplat till 

barnfetma. Det finns ett behov av att barn tidigt får utöva varierad fysisk aktivitet och lära sig 

vikten av fysisk aktivitet, eftersom det främjar deras framtida livsstil. I arbetet försöker jag 

klargöra utmärkande egenskaper som är typiskt för de utvalda förskolorna och deras 

arbetssätt. Studien är en kvalitativ intervjustudie som utgörs av sex semistrukturerade 

forskningsintervjuer på fem förskolor. Den teoretiska bakgrunden bygger på tidigare 

forskning och redogör för relevanta begrepp inom området, däribland teorin Eichbergs 

kroppskulturmodell, Reggio Emilia och Merleau-Ponty. Inom detta område finns det viss 

tidigare forskning, men jag ser också ett behov av ytterligare forskning om fysisk aktivitet i 

förskolan för att uppmärksamma detta ytterligare och göra problemområdet varse för fler 

samhällsmedborgare. Resultatet visar att vid de flesta av förskolorna i studien förekommer 

större delen av barnens rörelseaktiviteter antingen på utegården, i närmiljön eller i skogen. 

Flertalet av pedagogerna anser skogen vara överlägsen när det handlar om att utmana barnen 

motoriskt och att frigöra kroppen. Ömsesidigt för alla pedagogernas tanke- och arbetssätt är 

även lekens centrala betydelse för rörelse. De menar att inkörsporten till fysisk aktivitet sker 

genom leken. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning  
Det är viktigt att få dagens barn och ungdomar att bli medvetna om fysisk aktivitet eftersom 

det främjar hälsan och håller borta sjukdomar. Människokroppen är byggd för att vara fysisk 

aktiv, dåtidens människor var jordbrukare och jägare. Det krävdes hårt kroppsarbete för att 

finna mat och överleva. Vårt samhälle ser idag annorlunda ut och vi behöver inte längre 

anstränga oss för att få mat på bordet om vi inte vill. Varför väljer så många att vara fysiskt 

inaktiva i dagens samhälle? Kan bra vanor grundläggas redan i förskoleåldern, och följa 

individen upp i vuxen ålder? Ämnet är betydelsefullt eftersom fysisk aktivitet i förskolan 

spelar en central roll för att tidigt väcka barns intresse för rörelse och bidrar förhoppningsvis 

till en hälsosam livsstil (Blom & Lindroth, 1995; Hassmén & Hassmén, 2005).  

 

Enligt studier är fysiskt aktiva barn mer fysiskt aktiva som vuxna i jämförelse med fysiskt 

inaktiva barn. Det kan ha stor betydelse i ett livsperspektiv om både föräldrar och skola bidrar 

till att barn och ungdomar tidigt grundlägger ett fysiskt hälsosamt aktivitetsbeteende. Det har 

visat sig att alla former av fysiska fritidsaktiviteter och fysiska aktiviteter som sker spontant 

har minskat för flertalet barn. Idrottsföreningar eller enskildas initiativ går det inte att enbart 

förlita sig på, utan även förskolan och skolan har del i ansvaret för folkhälsan. En annan 

påverkan som inte får underskattas är att barnen har tillgång till teknisk utrustning som till 

exempel: datorer, surfplattor, mobiler, internet och annan multimedia. Därtill att allt fler har 

möjlighet att utnyttja motoriserade transportmedel idag jämfört med förr. Jämfört med 

nuvarande föräldragenerationer kan det konstateras att dagens barn och ungdomar troligtvis är 

mindre fysiskt aktiva både i skolan och på sin fritid (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  

 

Vad kan pedagoger göra för att ge barn en god plattform att stå på inför alla krav som kommer 

att komma i framtiden? En förståelse av barnet och barnets möjlighet till utveckling bör ligga 

till grund för pedagogiskt arbete. Förståelsen av vikten att barn får vara fysiskt aktiva, och 

genom leken uppleva och känna med hela sitt jag. På grund av en tidigare skolstart och stora 

samhällsförändringar behöver förskolan och skolan ge barnen fler möjligheter att vara fysiskt 

aktiva. Barnen bör få utrymme och tid för fysisk utlevelse och lek tillsammans med vuxna 

som ser barnens behov utifrån detta perspektiv (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp för alla former av kroppsrörelse som vi utför, 

både på jobbet och på fritiden. Det kan vara idrott, lek, gymnastik, motion eller friluftsliv 

(Gardestrand Bengtsson & Gardestrand, 2015, s. 8). 

De estetiska ämnena utvecklar barnens fantasi och utvecklingskvalité. Fysisk aktivitet gör till 

exempel att barnen kan tänka klarare och presterar bättre i skolan. I den italienska skolan 

Reggio Emilia ser pedagogerna estetik och miljön som en viktig faktor på skolan. Där vill 

man att miljön ska stimulera och inspirera barnen. Den skall utmana dem i deras tankar och 

fantasier och uppmuntra dem till kunskapens alla möjligheter (Wallin, 1996). Lek kan liknas 

med estetiska lärprocesser och därmed rörelse. Lek och lekpedagogik är ett område som bör 

ha stor betydelse i dagens skola. Leken är A och O för barn och ungdomars utveckling. Det 

finns forskning som tyder på att kunskap kräver lek och att många barn lär sig lättare och 

bättre med hjälp av leken i skolan (Welén, 2005).   
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Lindgrens (2013) forskning illustrerar hur musik, bild, rörelse och drama legitimeras som en 

anti-intellektuell frizon i en alltför teoretisk skola, som hjälper barnen i deras lärande i andra 

ämnen eller som stöd för barn med olika typer av sociala, psykiska eller praktiska problem. 

Barnet har själv förmågor och styrkor som bör lyftas och uppmuntras genom att de får 

möjlighet att prova och utforska både själva och tillsammans med andra barn och pedagoger. 

Barnens intressen och funderingar läggs till grund för barnens fortsatta lärande med 

pedagogen som medforskare och stöd (Skolverket, 2010; Engdahl & Ärlemalm – Hagsér, 

2015). 

 

Valet av ämne föll sig naturligt, eftersom jag tycker att det är ett viktigt ämne att belysa i 

förskolan. Jag är väldigt intresserad av fysisk aktivitet och hälsa i stort, och allt vad det 

innebär. Jag gillar att röra på mig och mår bra av att utmana kroppen på olika sätt, och tack 

vare den fysiska aktiviteten får jag mer energi i vardagen. Detta är något jag gärna vill 

förmedla till barnen i förskolan. En annan viktig aspekt som jag håller med Gardestrand 

Bengtsson och Gardestrand (2015) om är att individer som är fysiskt aktiva och motionerar 

kan förebygga sjukdom och hålla sig friskare. Detta innebär att individen kan arbeta i 

framtiden och på så vis få god ekonomi, vilket gynnar personen själv och även stat samt 

kommun som får in skattepengar. Är fler människor fysiskt aktiva och motionerar kommer 

färre att vara i behov av sjukvård. Blom och Lindroth (1995) menar att fysisk aktivitet och 

fysisk inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. 

 

Jag är även intresserad av vad pedagogerna anser att den fysiskt aktiva leken betyder för barn 

och vilka förutsättningar den har i dagens institutionssamhälle. Med pedagogernas hjälp 

hoppas jag kunna bidra med ökad medvetenhet kring fysisk aktivitet i förskolan. Jag är enig 

med Osnes, Skaug och Kaarby (2012) som anser förskolan vara en utmanande och spännande 

arbetsplats som kräver personal med breda och många kompetenser. Bland annat området 

kropp, rörelse och hälsa har stor betydelse. Det är centralt att pedagoger har kunskaper om 

kroppen och insikt i hur de ska utforma fysisk aktivitet för att den ska vara till för alla barn. 

Att tidigt skapa en lust och motivation hos barn för att hitta den form av rörelse som passar 

just dem är av stor vikt (Gardestrand Bengtsson & Gardestrand, 2015).  

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens 

fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov.  

 

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 På vilka sätt arbetar pedagogerna med planerad rörelseaktivitet? 

 Hur upplever pedagogerna själva att de kan utveckla barnens rörelsevanor? 

 Vad anser pedagogerna att rörelsen och leken betyder för barnens lärande och 

utveckling? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Historik  
I Sverige beror idrottens utveckling bland annat på att människor fick en bättre ekonomi, mer 

fritid och kortare arbetsdagar. Ungefär 2 799 000 människor i åldern 6-80 år är idag 

medlemmar i olika idrottsföreningar i Sverige. Träningsaktiviteter inom det militära var till en 

början mycket av det som vi i Sverige kallar för idrott. Förr skulle män tränas för att bli 

smidiga och starka. En bit in på 1900-talet var det alltså enbart männen som idrottade. Fysisk 

ansträngning för kvinnor tyckte man var hälsofarligt, opassande och att det stred mot den 

kvinnliga naturen (Gardestrand Bengtsson & Gardestrand, 2015). 

 

Idrotten har skapats av människan och funnits i urminnes tider. Flera idrotter är mycket 

gamla. I många tidiga civilisationer har man hittat spår av tävlingar i simning, gymnastik, 

tyngdlyftning, hästkapplöpning, bågskytte, brottning och löpning (Gardestrand Bengtsson & 

Gardestrand, 2015). Grindberg & Jagtøien (2000) skriver om begreppen sport, idrott, motion, 

gymnastik, kroppsövning och fysisk fostran som benämning på fysisk aktivitet. 

Kulturhistoriskt har inte begreppen lika innehåll. I begreppet fysisk fostran menas både fysisk 

aktivitet och uppfostran, förutom tanken om en sund själ i en sund kropp. Fysisk fostran 

betyder aktivitet, uppfostran och hälsa. Syftet avser befolkningens hälsa, trivsel och 

arbetsförmåga eller beredskap. Formuleringen kroppsövning betyder uppövande av kroppen. 

Genom rörelseerfarenheter läggs grunden för att barnen skall utveckla en positiv 

kroppsuppfattning, kunna delta i alla former av lek, kunna sitta stilla under en längre tid och 

kunna tänka abstrakt. 

 

Ända sedan antikens dagar har idrott och fostran haft ett samband och under 1800-talet när 

den moderna idrotten i England växte fram användes idrotten i ett fostrande syfte. I dagens 

samhälle har idrottsverksamhet för barn och ungdomar blivit en av de viktigaste offentliga 

uppfostringsmiljöerna. Den tidiga engelska tävlingsidrotten hade som mål att utveckla 

personligheten, den började med att vara en moralisk och psykisk fostran med fysiska medel. 

Eftertraktade egenskaper var ledar- och samarbetsförmåga, laganda, viljestyrka och mod 

(Blom & Lindroth, 1995).   

 

Public School, som var en internatskola, var långt ifrån en skola för alla, den klassades som 

socialt exklusiv. Det var bara elitens barn som hade råd att gå där, barn från aristokrati och 

förmögen medelklass. De ägnade sig åt tävlingssporter och hård fysisk träning. Som ett 

förklarande exempel kunde den allmänna sportsuppfattningen sammanfattas med ett citat av 

sorten ”those who play well, will be generally found to work well”. Härjande och fria strövtåg 

kompenserades av ett fast organiserat sportliv med träning och tävling i skilda grenar på 

bestämda tider och olika platser. Sport och kristen tro och lära var av stor vikt i public 

schools. Målet för eleverna var att både utöva fysisk och andlig kraft och av de grundämnena 

skapa en god personlighet. Detta nämns som begreppet ”muscular christianity”, som översätts 

till muskelkristendom. Det visar en harmonisk förening av fysisk begåvning och en moralisk 

högt utvecklad livshållning. Det motsvaras av en stark ställning för såväl idrott som kristen 
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tro och lära i public schools. I dåtidens samhälle hade man inte likadana förutsättningar som 

idag.  Eleverna hade inte rätt att välja skola utan det avgjordes utifrån vilken familj och klass 

man kom från. Det tillkom en levnadsfilosofi i form av ett kroppskulturellt ideal som innebar 

att utveckla kroppen harmoniskt (Blom & Lindroth, 1995). 

 

2.2 Motorik 
Allt som har med rörelse att göra kan beskrivas som motorik. Det kan benämnas som ett 

samspel mellan nerv och muskel och/eller rörelse. Många av kroppens olika delar, såsom 

hjärnan, nervsystemet och musklerna måste samspela för att en rörelse ska kunna ske. En 

annan central roll för att rörelse ska kunna förekomma är personens motivation och 

självuppfattning. Den sociala och fysiska miljön har också betydelse för att rörelsen ska 

kunna ske. Den sociala och psykiska miljön samt fysiska miljöns utförande handlar även det 

om motorik. Likaså de fysiologiska och anatomiska förhållandena och barnets motivation. 

Rörelser som görs av mindre muskelgrupper och som kräver hög grad av noggrannhet kallas 

för finmotorik. Sådana rörelser kan till exempel vara att trä pärlor, lägga pussel eller väva. 

Finmotorik är även rörelse av tår, tunga och ögon. Rörelser som genomförs av stora 

muskelgrupper och som kräver mindre grad av precision än finmotorik brukar anges för 

grovmotorik. Grovmotoriska rörelser kan till exempel vara att springa, kasta, gå, hoppa med 

mera. Motorisk utveckling och inlärning handlar om förändrade rörelsefärdigheter över en 

viss tid. Denna utveckling beskrivs som en åldersrelaterad och kontinuerlig process där barnet 

gör framsteg från enkla rörelser till svårare motoriska rörelser och tekniker. Barnets 

nuvarande situation kan beskrivas som den motoriska kontrollen (Osnes et al., 2012). 

 

2.3 Kroppen 

I vår tidsperiod finns många ideal och bilder av hur mäns och kvinnors kroppar ska se ut. 

Kroppens inre egenskaper och yttre framtoning skapar en identitet. I denna 

individualiseringsprocess kommer människor ur sina gemensamma skiljemärken som till 

exempel klass, kön och etnicitet. Hälsa idag handlar mycket om att man helst ska ha hela 

paketet, samt harmoni i sig själv och i kropp och själ. Du ska helst vara glad, positiv, frisk och 

sund. Må fysiskt och psykiskt bra helt enkelt. Ett bra alternativ till att uppnå detta är fysisk 

aktivitet, som gör att vi sover bättre, blir gladare och lättare kan hantera stress. Vår identitet 

förknippas med vår kropp, livsstil och utseende. Många mår psykiskt och kroppsligt dåligt av 

hälsoidealet och kroppsidealet som framträder av all media. Människor i vårt moderna 

samhälle blir allt mer medvetna och ansvariga för hur de presenterar sina kroppar (Nilsson, 

2002). 

 

Under de senaste tre decennierna har kroppen blivit alltmer uppmärksammad. Orsakerna är 

flera. En är samhällets intresse för den unga, vältränade och hälsosamma kroppen. En annan 

är människors upplevelse av sig själva och sitt sjukdomstillstånd utifrån den medicinska 

teorins synsätt på människan. Tanken att man med viljan skall kunna ta kontroll över kroppen 

har delvis sitt ursprung i dualismen: att människan är kluven i två substanser, en tänkande och 

en fysisk. Denna teori uppkom från den franske filosofen René Descartes. För att kunna känna 

igen tankar om människan som kroppslig varelse formades två perspektiv, ett dualistiskt och 
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ett integrerat. Dualistiskt betyder dubbel, två delar som samarbetar, till exempel kropp och 

själ. Integrerat betyder sammansatt, samspel. Bara ett ting. Det första perspektivet uttrycker 

en dualistisk människosyn. Man kan fråga sig vad dualistisk eller dualism betyder. Med ett 

dualistiskt tänkande menas ett tankesätt, som innebär att det finns olika varandeformer som är 

oberoende av varandra och som fått olika värde. Exempel på några vanliga dualismer eller 

motsättningar är förnuft/känsla, tanke/handling, teori/praktik, man/kvinna, intellektuellt 

arbete/kroppsarbete och själ/kropp. Inom alla dessa par finns dessutom en rangordning där det 

som nämns först värderas högre i jämförelse med det som kommer efter. Idrotts– och 

hälsoämnet är inget undantag, där tränad/otränad är en vanlig motsättning (Swartling-

Widerström, 2005). 

 

Vidare menar Descartes att den själsliga existensformen är ren, fri, förnuftig, hel, odelbar och 

odödlig. Det är också den existensformen som kan uttrycka känslor som glädje, vrede och 

sorg. Med stöd av Descartes är själen den existensform som kan tänka, därför är själen lika 

med ”jag” och detta ”jag” är avskilt från den materiella kroppen. Däremot säger Descartes att 

den materiella kroppen är av allt som själen inte är, nämligen en icke-tänkande och livlös 

substans, ett ting sammansatt av olika (kropps)delar och som styrs av materiens krafter. 

Sammanfattningsvis kan det dualistiska perspektivet beskrivas som att jag har en materiell 

icketänkande kropp (Swartling-Widerström, 2005).  

 

2.4   Miljöer för fysisk aktivitet och lek 
Johansson (2014) menar att en pedagogisk atmosfär kan förstås som en helhet i det som 

skapas mellan barn och vuxen i ett pedagogiskt sammanhang. Lekmiljön (både inomhus och 

utomhus) är central för hur barn leker och även för deras utveckling och rörelsemönster. Det 

är därför av stor vikt att pedagoger skapar en miljö som motiverar och bjuder in till positiv 

rörelse och lek av olika slag.  Där barn trängs på en tråkig och hård plats, och där miljön 

varken ger dem möjlighet eller motiverar dem till rörelseaktiviteter, kan istället leda till att 

barnen grupperar sig och nöter på varandra. Konflikter kan bli ett faktum och en sådan miljö 

är inte trevlig för någon (Glantz, Grahn & Hedberg, 2011). 

Om barn fick bestämma över sina skolgårdar skulle vi kanske inte behöva ha några sommarland där 

föräldrar måste betala inträde för att barn ska få leka varierat. Då skulle barn och föräldrar besöka sin 

skolgård även på loven (Glantz et al., s, 178, 2011).  

Barnen behöver inspiration till lek. En miljö som inbjuder dem till motorisk lek som till 

exempel: stående och omkullfallna klätterträd, balansbanor formade av stubbar, stockar, 

stenar och rep. En backe gör det möjligt att åka pulka och kana, samt att springa upp och ned. 

Utomhus finns det rum för alla med buskar, växter, träd, stenpartier och fantasi. I utemiljön 

kan man skapa både små och stora rum. Rummen kan erbjuda utrymme och ha olika typ av 

karaktär för aktiviteter, både för den lilla och stora barngruppen eller stillhet för de barn som 

behöver det. Naturen har mycket plats att erbjuda vilket är en stor fördel. Detta innebär att 

barn som tar stort utrymme i en inomhusmiljö kan leva ut och komma mer till sin rätt i en 

utomhusmiljö, utan att hen stör andra (Glantz et al., 2011). 
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Att skapa en miljö som låter leken och rörelsen blomstra är central. I förskolan bör man skilja 

mellan innemiljö och utemiljö med tanke på vilka möjligheter som finns för att hålla på med 

lekverksamhet som är beroende av stor yta. Det är betydelsefullt att se på hela den areal man 

disponerar över som en helhet. Det handlar om den plats man disponerar både ute och inne 

eftersom dessa miljöer kompletterar varandra. De specifika möjligheter som finns ute 

respektive inne bör användas. De har som mål att komplettera varandra och fungera som en 

helhet när det gäller planering och förberedelse för olika former av lek och rörelseaktiviteter 

(Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Bra utemiljöer är utemiljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som 

stimulerar till nya utmaningar, lockat till lek och fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn 

och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter på egna villkor (Boverket, 2015, sid. 9). 

Förskolans innemiljö har begränsningar när det gäller fysisk aktivitet som pågår i hög fart och 

som innebär stor fysisk utbredning. Det är ändå utförbart att göra i ordning plats för lek där 

man till exempel kräver noggrannhet i balans, tystnad och lättare ansträngning (Grindberg & 

Jagtøien, 2000). 

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

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

i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98, rev., 2016, s. 7). 

Jørgensen menar att (2014) skogen kan ses som den tredje pedagogen. Landskap, platser och 

stora ytor är viktiga av flera skäl, dess kvaliteter är också viktiga eftersom goda sådana kan 

motivera kroppen till rörelse. Barnen i Jørgensens studie hade turen att få tillgång till fina 

naturlandskap och platser. Hon menar att när pedagoger planerar och bygger utomhusmiljöer 

för barn bör möjligheter till vegetation, varierande topografi och möjligheter att förflyttas 

mellan de olika platserna övervägas. Studien visar bland annat en förändring till det bättre i 

barnens lekbeteenden i skogsområden. I skogen finns det variation av mark, atmosfären har 

både ljus och skugga av träden, och lösa föremål som kan transformeras som en del av 

barnens fantasifulla lekar. Allt detta har betydelse för barnens beteenden i leken. Naturen som 

barnen i studien stöter på är rik på biologisk mångfald, vilket skapar ett multisensoriskt sätt att 

uppleva.  

 

Kroppen och användning av sinnena är viktigt för hur barn skapar mening. Barnen 

frambringar meningsfulla fantasilekar och fiktiva berättelser samtidigt som de tar in fakta och 

kunskap från sin naturomgivning. Det kan till exempel vara kunskap beträffande andra 

levande arter, såsom maneter, krabbor eller en liten skalbagge. Kunskapen om de levande 

organismerna verkade också ge dem en etisk inställning till hur man hanterar varelser. 

Dessutom motiverar barnens gemensamma erfarenheter att gå vidare i fantasilekarna, skapa 

olika teman och förvandla berättelser. Genom att lägga till material och handlingar som 

barnen har gemensamt skapar de tillsammans en mening (Jørgensen, 2014). Barn som får 

möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om 

miljön. Rörelseutrymmet i naturen är större än inomhus och medverkar till motorisk och 

fysisk utveckling (Änggård, 2014). 
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2.5 Fysisk aktivitet och estetik 
Förklaringen av fysisk aktivitet är all typ av kroppsrörelse som ökar energiomsättningen. 

Denna muskelaktivitet kan ske i hemmet, på arbetet eller fritiden. En lågintensiv men 

regelbunden fysisk aktivitet har också betydliga effekter på hälsan (Hassmén & Hassmén, 

2005).  För en daglig fysisk aktivitet för barn från 0-5 år rekommenderas detta ske genom att 

erbjuda dem motoriskt utmanande, intressanta, säkra och lustfyllda miljöer och ett anpassat 

socialt samspel (FYSS, 2015). Psykologiska hälsoeffekter förenade med fysisk aktivitet kan 

delas upp i akuta effekter (reduktion av ängslan/oro, ilska/aggression, stress, liksom ett 

förbättrat humör och allmänt välmående) och långtidseffekter (som ger ökad 

koncentrationsförmåga, mer positiv kroppsuppfattning, stärkt självkänsla och en högre grad 

av egenkontroll). (Hassmén & Hassmén, 2005). Oxytocin är ett ämne som ökar i och med 

fysisk aktivitet, och är ett hormon som har en framkallande effekt av antistress och 

läkningsförmåga och som bildas i hypotalamus.  Vid fysisk aktivitet frisätts oxytocin men det 

frigörs främst vid beröring och värme (Wigforss Percy, 2006).  

Ett barn får större kroppsmedvetande ju fler fysiska erfarenheter hen tillägnar sig, och i och 

med det även ett större spektrum att spela på när det gäller alla typer av lek samt bemästrande 

av rörelser. Barn behöver olika typer av lek, både en stillsammare med mindre fysisk aktivitet 

och en vildare med stor fysisk utlevelse. Dagsljus är en viktig förutsättning för uteaktivitet 

som ger goda möjligheter till fysisk utlevelse. Barnen är utvilade och beredda på nya 

utmaningar. Detta är en av orsakerna till att det måste finnas utrymme för den fysiskt aktiva 

leken i förskolan och skolan (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Vi påverkas av miljöerna som vi vistas i och vår utveckling formar oss också därefter. En god, 

harmonisk och lekfull pedagogisk atmosfär bör bland annat vara en plats att tillåtas vara 

kreativ och utöva de olika praktiska delarna i skolan som till exempel rörelseaktiviteter, musik 

och bild (Lindgren, 2006). Idén om den estetiska verksamhetens ursprungliga kraft att 

förändra människors karaktär och förmåga att leva ett gott liv, sägs passa in i en tid av strävan 

efter fria och harmoniska samhällsmedborgare, och detta i samklang med ett accepterat socialt 

beteende (Skolverket, 2010). Estetiska lärprocesser kan främja lärande och ha en friare 

kunskapsbildning, och vi kan skapa mer lärande och nya kunskapsformer när vi växlar mellan 

teori och praktik (Klerfelt & Qvarsell, 2015). 

 

De estetiska arbetsformerna som används i aktiviteter kan ses i olika aspekter av barnets 

tillvaro som en grund för identiteten, för uttryckskompetensen och för att bli en del av den 

sociala gemenskapen. På så sätt kan pedagogen stödja barnet i att ta reda på: Vem hen är? 

Vem hen inte är? Vem hen är i världen tillsammans med andra? och inte minst, hur hen finner 

kraft och mod att möta den här världen? Föremålen är skapade för att stimulera alla sinnen: 

hörsel, syn, det kroppsliga/taktila och gärna också lukt och smak. Detta inträffar genom att se 

på den skapande processen som en lek eller en parallell till barnens lek. Skapandet sker i 

samspel och växelpåverkan mellan individ och samhälle. Det handlar om den levda 

människokroppen, som existerar i en konkret värld. Människan kan inte välja bort denna 

världsliga närvaro utan är ”dömd” till en meningsfull dialog med sina medmänniskor och med 

omvärlden. I denna dialog är människan inte ett objekt, utan ett aktivt subjekt. Även små barn 
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väljer vilka de vill vara, till exempel genom att föredra något och förkasta något annat. Det är 

detta subjekt i dess dialog med omvärlden som småbarnspedagogen har i uppdrag att förhålla 

sig till. Denna dialog har ofta lekande och estetiska kännetecken som pedagogen behöver 

känna till för att kunna se den och värdesätta den i förskolans vardagsliv (Haugen, 2006).  

 

Förskolan bör även gynna barnens estetiska utveckling. Uttrycket ”den kunskap som kommer 

genom sinnena” härstammar från grekiskan, och det var det som ordet estetik innebar från 

början. Estetisk verksamhet i förskola och skola kan beskrivas som en beteckning på all 

verksamhet som tar utgångspunkt i arbete med ämnen som har association till ett konstnärligt 

område som till exempel: musik, bild/form, drama, rörelse/idrott och poesi. Det handlar om 

områden som kräver en samordning av färdigheter, kunskap, emotioner och sinnesintryck. 

Individen upplever situationen genom att ta emot och uppleva syn- och hörselintryck. 

Estetiska ämnen har särskilda förutsättningar att få människor att utveckla sin känslighet och 

sina upplevelser, en så kallad emotionell intelligens. Förskolebarn använder inte ordet som 

främsta kommunikationsmedel. När ett barn är uppe i en sensomotorisk upplevelse kan man 

se detta i hens mimik, rörelse och kroppshållning. Detsamma gäller när barnet ska uttrycka 

vad hen har upplevt (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

 

I arbetet med fysisk aktivitet och hälsa behöver man ta tillvara på rörelsens estetiska sida. 

Pedagoger behöver ge barnen förmåga att uppleva fysisk aktivitet med tonvikt på den 

estetiska aspekten. Det handlar framförallt om olika former av dans men även idrotter som 

gymnastik. Man kan diskutera estetik i förhållande till andra typer av fysisk aktivitet. Det är 

viktigt att förstå att det estetiska i fysisk aktivitet inte behöver handla om det vackra eller 

eleganta. Estetik rymmer också kraft, styrka, svaghet och andra komponenter. Det beror på i 

vilket sammanhang som rörelsen används. Barnet måste få utveckla sina möjligheter att 

använda rörelsen som ett medel att uttrycka sina upplevelser och känslor. Det kräver en vana 

med de egna möjligheterna till rörelse och bygger på en allsidig erfarenhet av rörelse 

(Grindberg & Jagtøien, 2000). 

 

Estetik har en funktion i lärandet, och i en konstruktivistisk kunskapssyn stärks kunskap ur 

egen erfarenhet och egna upplevelser, vilket kräver tid och sker som en process. Genom 

kroppens sinnesförnimmelser framkallas sensationer som blir upplevelser genom 

sinnesintryck. I vår uppfattningsförmåga och känsla aktiveras vår vaksamhet och kännedom, 

med andra ord vi får en upplevelse. Upplevelsen skapas i mötet mellan tanken, sinnena och 

känslan. Det sker en kategorisering av intryck som är en del av struktureringen av intrycken i 

bearbetningen av sinnesupplevelser med tanke, kropp och känsla. Via upplevelsen förmedlas 

innehållet i de estetiska språken som är grunden till viljan att uttrycka sig (Karlsson Häikiö, 

2015).  

Idén om den estetiska verksamhetens ursprungliga kraft att förändra människors karaktär och 

förmåga att leva ett gott liv, sägs passa in i en tid av strävan efter fria och harmoniska 

samhällsmedborgare, och detta i samklang med ett accepterat socialt beteende (Lindgren, 

2006). Inom utbildningssystem och arbetsliv sägs uppdelningen mellan teori och praktik ha en 

statusmässig funktion.  
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Teorin dominerar över praktiken; de intellektuella verksamheterna har övertaget över de praktiska. 

Diskurserna inom skolans estetiska verksamhet bygger dock på det motsatta förhållandet: praktiskt 

arbete förs fram som mer verklighetsnära, roligare och mer effektivt i arbetet med barns lärande – i 

relation till teoretiskt skolarbete. Det ses som viktigare att ”mäta upp en planka” än att ”läsa 

statistik”, det ses som viktigare att ”röra på sig” än att ”hålla på att ha teori tio lektioner på en 

termin (Lindgren, 2006, s.145). 

 

Lindgren (2006) menar vidare att det handlar om att skaffa fram alternativa diskurser och 

överskrida regler och normer i syfte att frigöra barnen. Det handlar om att skapa ett frirum och 

speciellt för de barn som har olika typer av problematik. I det estetiska arbetet erbjuds barnen 

att själva ta eget ansvar, att göra egna val och att utmana sin egen roll. Det ofria barnet får här 

möjlighet att bli ”hel” människa i det estetiska arbetet. Det handlar om inre tankar och känslor 

som kommer till uttryck.  

 

Barn bör erbjudas olika erfarenheter både inom förskola och i övriga samhället för att 

stimulera lek, rörelse och estetik och därmed också lärande. Pedagoger bör ha i åtanke att 

förtydliga det teoretiska arbetet så att det blir mer praktiskt och verklighetsbaserat (Lindgren, 

2006). I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att hjälpmedel för inlärning är exempelvis att 

ta till vara på praktiska moment i temainriktade arbetssätt för att öka förståelsen för fler barn. 

 

Maivorsdotters (2012) skriver om att förstå lärande i idrottsutövning som en komplex och 

mångskiftande process, där känslor och intryck har stor roll, och där andra element av lärande 

såsom sociala, kulturella, historiska, fysiska och mentala också är av betydelse. Merparten av 

forskning som är inriktad på motorik sker med utgångspunkt från olika lärande och teorier, 

och är en problematisk uppdelning av kropp och medvetande som två påtagligt skilda enheter. 

Detta gör att forskningen har svårt att veta i vilken del av dessa två enheter som lärandet hör 

hemma. Idrottsutövare har däremot inte några problem att urskilja dessa eftersom de naturligt 

utgår från att lärandet sker i handlandet. 

 

2.6 Sammanfattning  
Förskolan och pedagoger bör ha ett tillvägagångssätt för hur man skall ge barnen varierade 

och goda möjligheter att leka. Miljöer är centrala för förskolebarns motivation till fysisk 

aktivitet. Lekmiljön, både inomhus och utomhus, är betydelsefull för hur barn leker och även 

för deras utveckling och rörelsemönster. Det är därför viktigt att pedagoger skapar en miljö 

som motiverar och bjuder in barnen till positiv rörelse och lek av olika slag.  Där barn trängs 

på en tråkig och hård plats, och där miljön varken ger dem möjlighet eller motivation till 

rörelseaktiviteter, kan istället leda till att barnen grupperar sig och nöter på varandra. 

Konflikter kan bli ett faktum och en sådan miljö är inte trevlig för någon (Grindberg & 

Jagtøien, 2000).  

I förskolan bör man skilja mellan innemiljö och utemiljö med tanke på vilka möjligheter som 

finns för att hålla på med lekverksamhet som är beroende av stor yta. Det är betydelsefullt att 

se på hela den areal man disponerar över som en helhet. Det handlar om den plats man 

förfogar över både ute och inne eftersom dessa miljöer kompletterar varandra. De möjligheter 

som finns ute respektive inne bör användas. De har som mål att komplettera varandra och 
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fungera som en helhet när det gäller planering och förberedelse för olika former av lek och 

rörelseaktiviteter. Förskolans innemiljö har begränsningar när det gäller fysisk aktivitet som 

pågår i hög fart och som innebär stor fysisk utbredning. Det är ändå genomförbart att göra i 

ordning plats för lek som till exempel behöver precision i balans, tystnad och lättare 

ansträngning (Grindberg & Jagtøien, 2000).  

En miljö som inbjuder barnen till motorisk lek kan till exempel vara: stående och 

omkullfallna klätterträd, balansbanor formade av stubbar, stockar, stenar och rep. En backe 

gör det möjligt att åka pulka och kana, samt att springa upp och ned för barnen. Utomhus 

finns det rum för alla med buskar, växter, träd, stenpartier och fantasi. I utemiljön kan man 

skapa både små och stora rum. Rummen kan erbjuda utrymme och ha olika typ av karaktär 

för aktiviteter, både för den lilla och stora barngruppen eller stillhet för de barn som behöver 

det. Naturen har mycket plats att erbjuda vilket är en stor fördel. Detta innebär att barn som 

tar stort utrymme i en inomhusmiljö kan leva ut och komma mer till sin rätt i en 

utomhusmiljö, utan att hen stör andra (Glantz, Grahn & Hedberg, 2011). 

 

När pedagoger bygger och planerar utomhusområden för barn i förskolan bör möjligheter till 

varierande topografi, vegetation och chanser att förflyttas mellan de olika platserna övervägas. 

Rörelseutrymmet i naturen är större än inomhus och medverkar till motorisk och fysisk 

utveckling. Naturen är rik på biologisk mångfald, vilket skapar ett multisensoriskt sätt att 

uppleva. Användning av sinnena och kroppen är viktigt för hur barn skapar mening 

(Jørgensen, 2014).  

Ett barn får större kroppsmedvetande ju fler fysiska erfarenheter hen tillägnar sig, och i och 

med det även ett större spektrum att spela på när det gäller alla typer av lek samt bemästrande 

av rörelser. Barn behöver olika typer av lek, både en stillsammare med mindre fysisk aktivitet 

och en vildare med stor fysisk utlevelse. Dagsljus är en viktig förutsättning för uteaktivitet 

som ger goda möjligheter till fysisk aktivitet. Barnen är utvilade och beredda på nya 

utmaningar. Detta är en av orsakerna till att det bör finnas utrymme för den fysiskt aktiva 

leken i förskolan (Grindberg & Jagtøien, 2000). 
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    3. Teoretiska utgångspunkter 
Jag har bland annat Eichbergs kroppskulturmodell, Reggio Emilia och Merleau-Ponty som 

teoretiska utgångspunkter, eftersom jag dels undersöker upplevelser och känslor som barn 

erövrar genom fysisk aktivitet. Teorierna är relevanta eftersom de visar att vår kropp och våra 

sinnen påverkas av fysisk aktivitet. 

 

3.1 Eichbergs kroppskulturmodell 
Jag har nedan utgångspunkt i Eichbergs (Duesund, 1996) kroppskulturmodell. En 

kroppskulturmodell kan innehålla motion, sport, idrott och allt från lek till elitidrott. Dess 

viktigaste element är rörelsen. Begreppet kroppskultur inkluderade bland annat näringslära, 

avstånd från nikotin och alkohol, klädselformer, nakenkultur, läkeformer, idrott, lek och 

rörelseaktiviteter, gymnastik, dans och folkdans, sällskapsliv och körsång. Inom denna modell 

finns Prestationsmodellen, vilken illustrerar att i idrotten är prestationen det centrala. 

Prestationen uttrycker tillvaron i livet: ”Jag presterar, alltså är jag.” Det handlar om att 

åstadkomma och praktisera en färdighet. Resultat, maximering och hierkarisering äger rum i 

denna modell. Idrotten har den översta placeringen eftersom den globalt sett är den ledande 

formen för kroppskultur. Förutom detta har idrotten kommit fram gällande arbetslivet, 

utbildningssystemet och i kulturen i övrigt. Vi ”idrottar” när vi gör någon form av fysisk 

aktivitet.  

Sedan har vi Hälsomodellen som står i motsats till prestationsmodellen. Här är inte de 

jämförbara resultaten viktigast, utan rörelsens funktion för hälsa och för social gemenskap 

samt förbyggande av sjukdom. Läkare ser oss hellre utföra en måttlig fysisk aktivitet än idrott. 

Inom denna modell belyses friskvård, sundhet, motion, välfärdsidrott och idrott för alla till 

exempel genom: kroppsterapi, cykling, stavgång, jogging, friluftsliv med mera. Till sist har vi 

Kroppsupplevelsemodellen, där man söker nöjet i att röra på sig och den enskildes upplevelse 

står i fokus. Ingen jämförelse med andra i aktiviteten görs såsom i idrotten, utan upplevelsen 

bildar en kunskap som är personlig. Modellen kan innehålla följande begrepp: äventyrsidrott 

(klättring), spontanidrott, upplevelsebaserad, sinnlighet där känslan står i fokus, naturnära 

(orientering), meditativ - att man känner varje rörelse (Duesund, 1996). 

 

3.2 Reggio Emilia 
Vad är Reggio Emilia? Reggio Emilia är en stad i norra Italien, och har också blivit ett 

begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under drygt femtio år har utvecklats i 

stadens kommunala förskolor under ledning av Loris Malaguzzi. Grundstenar i Reggio Emilia 

är följande: barnsyn, dokumentation, miljön, föräldrasamverkan och temaarbeten (Dahlberg & 

Åsén, 2011). Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och 

engagemang i många delar av världen, inte minst Sverige. Huvudsakliga tankar i den 

pedagogiska filosofin är Loris Malaguzzis uppfattningar om att verksamheten ska vara 

utforskande och ha en känsla av delaktighet (Askland & Sataøen, 2003). Man arbetar med lek 

och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck parallellt. Den pedagogiska 

filosofin står också för ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djupt humanistisk livshållning 
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som bygger på en stark övertygelse på människans möjligheter (Bendroth Karlsson, 1998). 

Pedagogiken bygger på en djup respekt för barnet och en tro om att alla barn föds rika och 

intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogiken förnyas och 

utvecklas ständigt med barnens behov som utgångspunkt. Detta i takt med vårt moderna 

samhälle och dess förändringar. Många förskolor inspireras av grundtankarna och filosofin, 

och väljer att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar (Wallin, 

2014). 

  

3.3 Merleau-Ponty 
Utifrån Merleau-Pontys konstsyn verkliggör konstnären sina egna kroppsliga erfarenheter i 

mötet med materialet. De former som uppstår i skapelseprocesserna sätts samman i en dialog 

med de rum och gallerier de presenteras i. Förskolläraren har stora möjligheter att skapa såväl 

föremål (objekt) som upplevelser och situationer där barnen kan få estetiska upplevelser. 

Genom den dagliga kontakten, kommunikationen och samspelet med barnen är det inte 

omöjligt att utveckla en medvetenhet om den egna lekfullheten och de egna 

barndomsminnena (Løkken, 2006). Kroppen behöver ställas i centrum om man vill förstå 

människans villkor för existens. Det är genom kroppen som vi lär känna vår egen kropp och 

genom kroppen som vi uppfattar omvärlden. Kroppen är en levande kraft som befinner sig i 

ständig kontakt med både människan själv och med omvärlden. Det är kroppen som är vår 

ursprungliga förståelseinstans, och vi är våra kroppar. Merleau-Ponty poängterar att kroppen 

är viktig i leken. Fler möjligheter till att leka i olika sammanhang skapas för individen genom 

den kroppsliga och fysiska erfarenheten. Många gånger är inkörsporten till lek genom 

kroppen (Duesund, 1995; Grindberg & Jagtøien, 2000). 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
Jag har valt fenomenologi som val av metodlogisk ansats eftersom det är upplevelser, mening 

och kropp som jag belyser i min studie. Enligt Larsson (2005) är fenomenologi en mycket 

inflytelserik vetenskapsteoretisk tradition som växte fram under 1900-talet. I fenomenologin 

är utgångspunkten den individuella människans upplevelse av fenomen i hens omgivning. 

Fenomenologin kan debatteras i förhållande till de två begreppen aktör och struktur.  

Fenomenologin utgår från den individuella människans och aktörens sätt att uppfatta världen. 

Klassisk fenomenologi syftar inte mot den erfarande individen som sådan, utan mot det som 

individen erfar. Fenomenologin närmar sig sanningen från frågan om hur verkligheten visar 

sig för vårt medvetande.  

 

Min studie har som sagt ett fenomenologiskt perspektiv i och med att jag undersöker tankar, 

sinnesintryck, begrepp och åsikter som pedagoger och barn använder för att uppfatta, förstå 

och tolka sin omvärld. Larsson (2002) menar vidare att fenomenologin handlar om hur våra 

upplevelser av verkligheten influerar vårt sätt att ”vara i världen”, det vill säga hur vi förhåller 

oss till oss själva och till saker och ting i vår omgivning. 

 

För att besvara frågeställningarna ansågs metoden kvalitativ intervju vara ett bra sätt att få 

information och kunskap. I en kvalitativ studie är det de intervjuade personernas synpunkter 

som är av intresse och tolkandet som är i fokus (Bryman, 2011). Det är ett “öppet” 

forskningssätt som tillåter forskaren att få ökad förståelse för individers egna tolkningar. I min 

studie har jag valt att fokusera på pedagogerna i intervjudelen, då det är deras tolkningar, 

synpunkter och upplevelser av ämnet och deras arbete som jag vill undersöka.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Intervjuernas syfte var att besvara mina frågeställningar och val av teman, samt ta reda på hur 

pedagoger upplever att de kan utveckla barnens rörelse- och hälsovanor. Jag använde mig av 

ett teoretiskt urval där jag valde förskolor med olika pedagogiska profiler. Datainsamlingen 

inkluderade individuella ljudinspelade kvalitativa intervjuer med sex pedagoger från fyra 

kommunala förskolor och en privat förskola som är ett personalkooperativ, alla i samma 

region, under december månad år 2017. Kontakt upptogs genom att först sända 

informationsbrev via mejl till förskolechefer på de kommunala förskolorna som därefter 

informerade sina pedagoger. Därefter hörde de pedagoger som var intresserade att delta av sig 

till mig. Kontakt med den privata förskolan togs också genom mejl till förskolechefen, som 

själv valde att delta och som sedan informerade mig om att en av hens pedagoger också ville 

delta. Telefonintervju bokades till de pedagoger som svarade att de ville delta i studien.  

 

Etiska aspekter togs hänsyn till och godkännande gjordes genom skriftlig och muntlig 

kommunikation. Deltagarna hade rätt till att avbryta deltagandet när de själva ville (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2015). Intervjuerna utfördes individuellt vid överenskommet datum 

och tid. För att få inspiration och hjälp till en bra intervjuguide använde jag mig av boken 
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Samhällsvetenskapliga metoder där Bryman (2011) skildrar olika intervjumetoder och deras 

användningsområden. 

 

4.2 Genomförande  
Enligt Bryman (2011) ska man vid en intervju använda sig av ljudinspelning, där man sedan 

transkriberar intervjun ordagrant och i sin helhet. Detta görs för att intervjupersonernas svar i 

egna ordalag ska kunna fångas upp. Det här tillvägagångssättet är av stor vikt eftersom det 

ofta krävs en detaljerad analys vid kvalitativa undersökningar. Speciella uttryck och fraser kan 

lätt förloras om man endast skulle anteckna. Bengtsson och Hägglund (2014) skriver om hur 

viktigt det är att man som forskare etablerar och upprätthåller en bra kontakt med sina 

informanter. Samtalen kring förskolans rörelseaktiviteter och verksamhet styrdes i huvudsak 

av de deltagande själva i och med att intervjuguiden bestod av så kallade öppna frågor.  

 

Eftersom jag var intresserad av att veta pedagogers synpunkter om fysisk aktivitet och hälsa 

valde jag att utforma semistrukturerade intervjuer där informanten kunde svara helt fritt. Back 

och Berterö (2015) beskriver intervjuer som en forskningsmetod vilken innefattar att man som 

forskare samlar in data ifrån informanter. Genom att forskaren ställer frågor till informanten 

så får jag som forskare tillgång till deras erfarenheter, kunskaper, åsikter och tankar. Vidare 

beskriver författarna att det är viktigt att som intervjuare ha i åtanke att inte bedöma någons 

svar som rätt eller fel, samt att forskaren bör vara objektiv i en intervjusituation. I de 

kvalitativa intervjuerna fick jag respektive pedagogs syn på forskningsobjektet, i mitt fall 

fysisk aktivitet och rörelseaktiviteterna.  

 

4.3 Databearbetning  
När det kom till analys och bearbetning av data använde jag mig av öppen kodning, vilket är 

en metod som innebär att jag som forskare inhämtar en mängd empirisk data från mina 

intervjuer, som jag sedan omvandlar till ett material som är lättare att arbeta med. Det vill 

säga jag kodade de betydande helheterna som jag fann i texten. Detta gjorde jag genom att 

stryka under ord och meningar som jag renskrivit utifrån intervjusvaren (Thornberg, Forslund 

Frykedal, 2015). Jag som forskare söker efter mönster och samband som kan kopplas till ett 

teoretiskt underlag och analyserar ny data. Det kan dyka upp nya mönster som inte har 

uppmärksammats förr (Trost, 2010). Genom att plocka ut meningar, resonemang och ord som 

hade samband med studien använde jag mig av befintlig data. Syftet med den öppna 

kodningen är att använda sig av befintlig data så att den blir behandlingsbar. När koderna 

ställts emot varandra har jag kunnat urskilja mönster och samband som varit underlag till 

mina kategorier och teman. Uppsatsen ämnar undersöka hur pedagoger upplever att de kan 

utveckla barnens fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov, samt vilka erfarenheter samt 

attityder de har till fysisk aktivitet i arbetet, vilket innebär att intervjupersonen måste ha 

tillåtelsen att tala fritt och göra vissa utläggningar som svar.  Det krävde att frågorna inte var 

för ledande och att jag som intervjuare inte resonerade med respondenten (Bryman, 2011). 

Därför valde jag att skapa en semistrukturerad intervju där det fanns spelrum att frångå 

frågorna om vi fann något ämne av intresse eller om respondenten själv kom in på något 
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intresseväckande. Därför är min intervjuguide konstruerad efter ämnen som förvisso är 

utformade i egentliga frågor men som har potential att anpassas efter läget. 

 

Efter jag transkriberat intervjuerna gjorde jag ämnen och teman som kändes relevanta för 

området. Teman som kom fram under intervjuerna var: bakgrund, utomhusmiljön och 

innemiljön, attityder, effekter av fysisk aktivitet, planering och upplägg av aktiviteter och 

tankar om styrdokumenten, samt risker och svårigheter med rörelseaktiviteter och 

vårdnadshavare. Dessa teman är centrala delar i mina frågeställningar och rubrikerna i 

resultatet skapades utifrån dem. Bryman poängterar (2011) att teman kan vara repetitioner 

som ofta återkommer under datainsamlingen eller att man ser likheter och skillnader. Utifrån 

temakategoriseringen har jag tagit stöd av tidigare forskning som jag bland annat har skrivit 

om i min litteraturgenomgång. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Jepson Wigg (2015) beskriver asymmetriska maktrelationer och hur den kvalitativa 

intervjusituationen kan påverkas av forskaren då den har tolkningsföreträde. Därmed kan en 

intervju inte ses som ett samtal med likvärdiga villkor, då det är forskaren som väljer ämnet 

och som har rätten att styra samtalet. Författaren menar att det är viktigt att man som forskare 

har i åtanke att en intervjuperson kan välja att inte svara på vissa frågor, ifrågasätta forskaren 

eller helt enkelt välja att avsäga intervjun helt. Detta bör man acceptera och vara flexibel 

kring. Enligt Löfdahl (2014) beskrivs forskningens övergripande mål i termer att vinna 

kunskap. Hela forskningsprocessen, val av uppgift, metod och genomförande innefattar 

forskningsetiska frågor. Man skiljer på forskningsetik och forskarens egen etik inom själva 

forskningen. Det kan uppkomma många svårlösta frågor och vid dessa tillfällen kommer vi 

inte kunna förlita oss på våra egna erfarenheter. Individskyddskravet delas upp i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

- Informationskravet fullgjordes genom att jag sände ut ett informationsbrev via 

mejl där jag delgav forskningsuppgiftens syfte, de villkor som gällde för 

deltagande, att deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt att stoppa 

sin medverkan, 

 

- Samtyckeskravet uppfylldes genom att jag gav som forskare gav information 

om att personerna i undersökningen själva skulle få möjlighet att bestämma 

över sin medverkan, eller ifall de ville avbryta exempelvis en intervju när den 

redan var startad, utan negativa följder. Detta är dessutom den viktigaste 

principen inom forskningsetik. Som ett gott komplement till det muntliga 

samtycket beskrevs även ovanstående i mitt utsända informationsbrev, 

 

- Konfidentialitetskravet, utfördes genom att använda beteckningen hen istället 

för han/hon och genom att inte delge några namn på personer eller förskolor. 

Forskaren eftersträvar att ge intervjupersonerna konfidentialitet genom att 
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försvåra för utomstående att igenkänna personer som deltagit i studien. 

Utgångspunkten bör vara att vad som tros att undersökningsdeltagaren kan 

uppfatta som olustigt eller kränkande är att undvika, eftersom det anses som 

oetiskt, 
 

- Nyttjandekravet innebär att man som forskare endast får använda införskaffade 

uppgifter om enskilda personer för forskningsändamål. Dessa får inte utlånas 

eller användas för icke-vetenskapliga syften eller andra affärsmässiga 

användningsområden. Detta uppfylldes innan personerna tackat ja till 

deltagande i studien, genom att intervjupersonerna fick beskrivet i det utsända 

informationsmejlet att material från samtliga intervjuer endast kommer att 

användas för ändamålet i detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 2011). 

4.5 Validitet och trovärdighet 
Om undersökningen saknar validitet och trovärdighet försvinner undersökningens 

vetenskapliga värde.  Detta är något varje undersökning måste förhålla sig till. Validiteten i en 

undersökning avgör om studiens syfte har fullgjorts. I kvantitativa undersökningar använder 

man ofta begreppet reliabilitet istället för trovärdighet. Kort innebär det att om mätverktyget 

som används i undersökningen håller en god kvalitet och ger samma resultat på varje 

mätobjekt, kallar man detta för en hög reliabilitet. Det vill säga att undersökningen verkligen 

undersöker det som den har i syfte att undersöka. Begreppen validitet och trovärdighet är 

skilda men nära förknippade med varandra. Det innebär inte per automatik att bara för att 

undersökningen undersöker rätt sak att det undersöks på det rätta sättet och tvärtom. 

Validiteten är mycket viktigt för en kvalitativ studie men sträcker sig till skillnad från 

kvantitativa studier inte bara till datainsamlingen utan den är utmärkande i hela studien 

(Bryman, 2011).  

 

Min intervjuguide bygger på en teoretisk bakgrund och frågorna är konstruerade på så vis att 

om en fråga misstolkas finns möjlighet att enkelt leda respondenten tillbaka till 

ursprungsfrågan och utveckla den, utan att en ledande fråga uppkommer. Vidare försöker jag 

sammanhängande visa hur jag har gått tillväga och genomgående visa upp analyserande 

reflektioner i studien. Trost (2012) anser att om respondenterna missuppfattar frågorna kan 

det leda till att validiteten blir låg, eftersom det som forskaren har avsett att undersöka då inte 

blir besvarat. Även Bryman (2011) anmärker på att det alltid finns en risk för att begrepp eller 

ord tolkas olika av respondenterna.  
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5. Resultat  
Efter transkribering av intervjumaterialet började jag med att strukturera upp materialet, 

genom att skapa rubriker och kategorier för det jag skrivit ned i mina anteckningar. Under 

rubrikerna följer en beskrivning av intervjusvaren i berättande text samt utvalda citat (Löfdahl 

et al., 2015).  

 

Intervjuernas syfte var att ta reda på hur pedagogerna använder fysisk aktivitet i sin 

verksamhet, hur deras syn på utomhusmiljö och innemiljö är, vilka attityder som finns samt 

vilken eventuell effekt de upplever att arbetet med fysisk aktivitet och rörelseaktiviteter ger. 

Därtill deras planering och upplägg av rörelseaktiviteter och tankar om styrdokumenten, och 

om de kan se några risker och svårigheter med arbetet samt deras samarbete med 

vårdnadshavare. Dessa ovanstående ämnen och teman blev som sagt till rubriker och som en 

presentation för mitt resultat. Varje förskola och intervju presenteras med likadana rubriker.  

 

5.1 Förskola 1 – En kommunal förskola med uteprofil  
Bakgrund  

Hen är förskollärare och har jobbat på samma förskola i ca 32 år.  

 

Utomhusmiljön och innemiljön 

När det kommer till utomhusmiljön menar hen att den tillåter barn att vara rörligare, livligare 

och mera kreativa än inomhus. Det finns gott om utrymme och material i naturmiljöer och det 

är skönt att slippa begränsningen av fyra väggar. Barn som vill vara ifred kan dra sig undan. 

Barnen behöver inte konkurrera. Naturmaterial finns så att det räcker åt alla plus att det är 

gratis. Det finns variation och barnen kan välja platser som passar för deras lek. De olika 

årstiderna förändrar utemiljön så att den inspirerar till nya lekar. Naturmaterialet är inte lika 

styrande som materialet inomhus. Deras utegård är så stor att alla barnen på alla avdelningar 

kan vara ute samtidigt. Det blir inte hög ljudvolym och hörselskador som kan bli inomhus, 

eftersom det är så stora ytor utomhus. Det blir även mindre av konflikter när man har så stora 

ytor. Man behöver inte vara så tätt inpå varandra, men det gäller för oss pedagoger att vara 

med och närvarande när man ser barnen leka på de stora ytorna. Vara med och lyssna och ha 

öron. För det kan se ut som barnen leker fint men det kanske inte alls är så.   

 

Attityder  

Hens attityd till fysisk aktivitet var positiv och det var en av anledningarna till hen ställde upp 

som deltagare. Hens intresse började redan som barn och berättar att hens familj ofta var ute i 

naturen tillsammans.  

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Hen kunde se att effekterna av fysisk aktivitet var bland annat att barnen håller sig mer friska, 

det är sällan som de är sjuka och sen att barnen faktiskt får chans att röra sig. Barnen har 

också lite lättare att sitta stilla och koncentrera sig. Även det här med kosten, dem serverar 
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aldrig någonting sött alls på förskolan, de har istället frukt som de lägger upp på ett fint fat när 

någon fyller år till exempel.  

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten 

Angående arbete med rörelse på förskolan vill dem inte ha ett tema som heter rörelse eftersom 

deras barn rör sig redan så mycket. De har en fårhage som barnen är ute i, där är det får som 

går på sommaren. Sedan har dem skogen bakom förskolan som de får vara i tillsammans med 

minst en vuxen. Här kryper de under och över stockar, mellan träd och klättrar. I deras 

verksamhetsplan kallas inte arbetet med rörelse för rörelseaktivitet. barnen är ute mycket, det 

blir så naturligt. Det är inte så att man behöver tala om för barnen att de ska röra på sig.  

Det är ibland om vi har en grupp som man leder, och hittar på lite aktiviteter med. Rörelselekar till 

exempel, vi kan starta lekar med dem, och inte bara stå där och titta bredvid som vuxen. Utan att 

vara med i leken, det tycker ju barnen är jätteroligt, om de vuxna är med. Så vi planerar inte utan 

det blir naturligt hela tiden, eftersom vi är ute så pass mycket. Varje dag har dem rörelseaktiviteter 

och barnen älskar att gå ut i fårhagen.  

 

Risker och svårigheter med rörelseaktivitet  

Pedagogen menar att man kan göra illa sig, men de flesta olyckorna sker i hemmet. Klart att 

barnen ramlar ned för någon stubbe och så men inte att det är några allvarliga skador. 

Inomhus har de inte så mycket redskap och material för rörelseaktiviteter, de har heller inte 

stora ytor för rörelse inomhus. Hinder i utomhusmiljön upplever hen inte att de har. Vidare tar 

hen upp att ekonomi däremot kan vara ett hinder, för att ha möjlighet till inköp av material 

med mera.  

 

Vårdnadshavare 

De är ute på mornarna och då kommer det vårdnadshavare som ser vad de gör. 

Vårdnadshavarna tycker att det är roligt att få se vad sina barn gör ute. Alla känner alla och 

yngre barn leker med äldre barn. Barnen lär känna alla på huset och även vårdnadshavarna, så 

det blir en jättebra gemenskap. De har en digital fotoram som de sätter in bilder från när de 

haft olika typer av aktiviteter med barnen. Sedan tittar barnen tillsammans med sina 

vårdnadshavare på vad de har gjort. Den står alltid på och barnen tycker att det är så kul att få 

titta på bilderna ihop med sina nära och kära, och få berätta om vad de varit med om. Hen är 

annars nöjd och känner inte att hen vill förbättra någonting i verksamheten utan hoppas bara 

på att det får fortsätta, själva verksamheten. 

 

5.2 Förskola 2 - En kommunal och Reggio Emilia inspirerad förskola 

med Skogsmulleinriktning  
Bakgrund  

Intervjupersonen har arbetat åtta år som pedagog och som förskollärare i fem år. Samt varit 

barnskötare de första tre åren innan hen pluggade. Pedagogen har arbetat ett och ett halvt år på 

förskolan där hen är nu. 
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Utomhusmiljön och innemiljön 

Hen beskriver att inomhusmiljön är väl anpassad för rörelse. Förskolan har två avdelningar 

där vardera har ett jättestort rum, och två smårum. Varje avdelning har en stor hall som man 

absolut skulle kunna utnyttja för rörelse och ha madrasser där med mera. Det finns även små 

rum som man kan använda med mindre grupper. Barnen har tillgång till en stor del av 

material och redskap och det är en rätt så nybyggd förskola, den öppnade för bara en och en 

halv månad sedan, men hon har arbetat inom samma företag innan. 

 

Utomhusmiljön har förskolan inte riktigt kommit igång med än, eftersom det är en nyöppnad 

förskola, men skogen har de i närområdet. Utegården har hittills balanshinder, sen har dem en 

stor kompisgunga som det kan sitta flera barn i, den är väldigt bra träning för balansen. De 

planerar dock en hög kulle på gården, där barnen kan åka pulka och springa upp och ned. Det 

finns tillgång till cyklar och de har en asfalterad cykelväg. På gården finns även en sandlåda, 

det finns inga träd men eftersom dem är en Skogsmulleförskola är dem ute väldigt mycket i 

en närliggande skog. Minst två gånger i veckan går dem till skogen och dem är ute minst två 

gånger per dag på gården. Hen upplever att deras utegård är ganska stor, den är i alla fall inte 

för liten.  

 

Attityder  

Hen berättar att personalen på hens förskola är engagerade och inspirerade av Reggio Emilia 

och vill möta barnen på deras nivå och utifrån deras intressen. Pedagogerna motiverar barnen 

till rörelse och motorik genom att vara medskapare och är med barnen där de befinner sig, och 

därmed väldigt aktiva med barnen. 

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Positiva effekter som hen kan se hos barnen efter att de utövat fysisk aktivitet är när man har 

en aktivitet där man får röra sig och verkligen använda hela kroppen, att man får chans att bli 

trött, ser hen som positivt. Även när det gäller koncentrationen och att komma ned i varv, som 

hen speciellt kan se hos de äldre barnen, ser hen som positiva effekter. 

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten 

Förskolan utgår enbart från barnens intressen vid till exempel inflytande i inköp av nya 

redskap eller material som inspirerar barnen till rörelse. Skogsmulleinriktningen, innebär att 

de går till en närliggande skog minst två gånger i veckan. Personalen på hens förskola 

motiverar barnen till rörelse och motorik genom att vara medskapare och är med barnen där 

de befinner sig, ”ligger barnen på golvet och leker doktor då ligger pedagogerna också på 

golvet och låtsas vara sjuka, så personalen är väldigt aktiv på så sätt”. De benämner även 

rörelserna som barnen gör, till exempel ”nu gjorde du en kullerbytta”. Hen upplever att de är 

väldigt bra på att motivera barnen till rörelse på ovanstående sätt. Hens förskola planerar 

barnens rörelseaktiviteter och har gymnastik minst en gång i veckan, i en gymnastikhall. 

Sedan har dem en bra lokal i förskolan som man kan lägga fram lite madrasser, rockringar 

och så, som en lekhall med fria ytor. Annars rör barnen på sig varje dag men inte 

nödvändigtvis under planerade former, utan det kan handla om utelek på gården.  
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Vi är en Skogsmulle förskola och är mycket i skogen och sådär. Men kanske inte att det är 

koncentrerat just på rörelse, men att bara gå i skogen är ju en teknik i sig.  

Om hen fick välja fritt, vad hen skulle vilja göra för att förbättra barnens möjligheter till 

rörelse på förskolan önskar hen att det vore närmare till badhuset eller andra aktiviteter så att 

de slapp ta bussen. 

 

Risker och svårigheter med rörelseaktivitet  

Hen anser att det kan vara att de har blandade grupper, det vill säga blandade åldrar. Att det 

då blir svårt att anpassa aktiviteter. 

 

Vårdnadshavare 

På frågan om dem arbetar hälsofrämjande tillsammans med barnens vårdnadshavare anser hen 

att de gör det och att de har en väldigt bra kontakt med vårdnadshavarna på alla områden. De 

berättar för vårdnadshavarna vad de ser och vad barnen är intresserade av just nu, hur de kan 

hjälpa barnen med sina intressen vidare. Dokumentation i form av bilder och filmer finns 

alltid för vårdnadshavarna att se. Pedagogerna skriver alltid i deras pedagogiska 

dokumentation vad barnen lärt sig, och där ingår även deras motorik och rörelseförmågor. 

 

5.3 Förskola 3 – En kommunal förskola  
Bakgrund 

Pedagogen har arbetat som förskollärare i 22 år. Fyra år som barnskötare innan hen utbildade 

sig till förskollärare. Som pedagog har hen jobbat i ca 26 år och 15 år på den förskola hen är 

på nu.  

 

Utomhusmiljön och innemiljön 

De har mindre rum och ingen stor lekhall. De har en vägg som går att öppna upp om de har 

rörelse så att det blir lite mer svängrum, när de får undan bord och så.  

Vi har balansplatta, rockringar att göra hinderbanor med, lite mindre, hopprep, ärtpåsar, en light 

variant av hinderbana går att göra. Det här lite större som upp och ned och krypa gör vi mer ute. 

Om vi inte är i en idrottshall då. 

De har en utegård där halva är platt och andra halvan är en stor och mer kuperad yta. Den har 

en liten skogsdunge där det finns kullar, stenar, stockar och träd, vilket gör att det blir en 

naturlig träning när barnen är ute och leker. Barnen kan leka på många olika sätt på gården. 

Rörelselekar på både kuperad terräng och mark. Barnen tränar från ett års ålder och lär sig gå 

och ta sig fram på utegården. Det finns bland annat gungor, rutschkana och en jättestor sten 

som barnen får klättra upp på när de är mogna. De har inga färdiga klätterställningar men det 

finns stockar som ligger på marken, och en eka som barnen kan klättra och balansera på, 

cyklar och sparkcyklar finns också. 
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Attityder  

Tankar om rörelseaktiviteter och fysisk aktivitet var god, och ansågs av stor vikt. På frågan 

om hen gillar att leda rörelseaktiviteter svarade hen följande:  

Jättekul! Och ju mer engagerad man är som pedagog ju mer får man med barnen. Det är A och O 

att man är med, man kan inte leda rörelse och inte vara med helhjärtat.  

 

I dagens samhälle är det även viktigt att låta barnen varva ned. Många kan inte slappna av och 

låta kroppen vila, det är minst lika viktigt som rörelse och aktivitet. Just återhämtningen, det 

är en balansgång.  

 

Positiva effekter av fysisk aktivitet 

Hen tror att rörelse hjälper till mycket när det handlar om kroppsuppfattning. Barnen får ofta 

en bra kroppsuppfattning, och det gynnar också lärande. Den här självständigheten, att barnet 

har koll på sig själv men bemästrar det mesta med sig själv som till exempel att klä på sig och 

klä av sig. När man har väldigt mycket oroliga barn så är det guld värt att gå ut och röra på 

sig, sträcka ut och fysiskt ta slut på barnen lite granna. De kan lära sig andra saker bättre efter 

att de varit fysiskt aktiva. Pedagogen tycker att man märker det tydligt faktiskt.   

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten  

De planerar deras rörelseaktiviteter utifrån barnen. Utifrån vad de ser att barnen behöver öva 

på. Ser de balansproblem hos barn då lägger de in balansövningar i lek och rörelse. Alla 

ämnen kan man få med i rörelse, så det spelar ingen roll om det är matematik, språk eller 

något annat. Barnen behöver krypa, balansera och åla etc. på ett lekfullt sätt, så pedagogerna 

för ofta in rörelserna i leken. Sen har de även med motoriken, hur barnen rör sig och hur deras 

kroppar fungerar. De tränar på detta för pedagogerna har sett att barnen behöver stora rörelser, 

både grovmotorik och finmotorik.  

Vi kan till exempel bygga upp hinderbanor, hela huset har ett par gånger om året, när de bygger 

upp hinderbanor på olika sätt. Och varje fredag har vi discodans, vi sätter på musik varje fredag 

när vi ska duka av för att göra det lite speciellt, och då får barnen chans att dansa och röra på sig 

efter maten. Och det älskar barnen, de brukar säga ”Oh är det fredag idag?! Då ska vi dansa!” Så 

det är ju också en form.  

Sen planerar de in vissa lekar där barnen får röra på sig. Hoppa högt och lågt, krypa och 

sådana lekar kan pedagogerna planera in.  

 

Risker och svårigheter med rörelseaktivitet 

Det finns risker med att åka till badhus och även aktivitet i gymnastikhall, om man till 

exempel ska använda ribbstolar eller bänkar kan man göra sig illa. Hen menar att man 

behöver vara några pedagoger som håller koll eller att man tänker hur många i personalen 

som kan gå med och hur många barn som kan delta. Personalen behöver ställa sig frågan: Hur 

kan man organisera så att det blir säkert och roligt för alla? Andra svårigheter som hen 

upplever är att barn idag har så långa dagar på förskolan, att det är så intensivt.  
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Många vårdnadshavare säger att deras barn ska gå på simskola, hockey, fotboll, och/eller 

gymnastik, så då brukar vi faktiskt be dem ta det lite lugnt för att barnen har aktiviteter hela 

dagarna, först i förskolan och sedan på sin fritid. Vi har nästan rekommenderat att minska 

aktiviteterna på fritiden.  

Hen förklarar vidare att som vuxen blir det att man går och tränar men som barn blir det ännu 

en till aktivitet. De har sett många barn som inte håller ihop, de orkar inte och bryter ihop helt 

enkelt. Det blir inte en bra sammansättning av aktivitet och vila/återhämtning. En del barn 

fixar det men en del fixar det inte. En del barn har många aktiviteter inplanerade och vissa har 

det inte. Pedagogerna hjälper vårdnadshavarna och stöttar i vilket beslut de tar, men med en 

önskan om att vårdnadshavarna ska utgå ifrån barnets bästa, och undvika ett fullspäckat 

schema eftersom det kan bli tufft för barnet att hantera.   

 

Vårdnadshavare 

De har kontinuerliga samtal men inte att de har rörelseaktiviteter tillsammans med 

vårdnadshavarna. De har inte introducerat vårdnadshavare i fysisk aktivitet på det viset. De 

har dock utvecklingssamtal där de alltid berör vikten av hälsa och fysisk aktivitet, samt den 

här helheten för att man ska må bra. 

 

5.4 Förskola 4 - En privat I Ur och Skur förskola  
Bakgrund 
Hen är förskollärare sedan 1999 och arbetat i ca 18 år inom förskolan. Pedagogen har varit två 

och ett halvt år på den nuvarande arbetsplatsen. 

 

Utomhusmiljön och innemiljön 

Alla rörelseaktivitet sker i princip utomhus. De har inga ribbstolar eller klätterställningar, utan 

är mer en traditionell förskola utseendemässigt. Deras förskola är i två villor som har en 

gemensam gård. Det är en villatomt så den är väldigt platt och har inga kullar. Trästockar, 

kabeltrummor och material finns som man kan bygga hinderbana med och klättra på. 

Sandlåda finns och tomten består av gräs och grus. Cyklar har de inte eftersom det inte går så 

bra att cykla på dem underlagen. En liten portabel plastrutschkana finns. De bor granne med 

en jättestor lekpark som utmanar barnens grovmotorik. På hens avdelning är de noga med 

inne och utelekar. Om det blir för stojigt så går dem ut. På hens avdelning inomhus vill dem 

att det ska vara ett behagligt klimat. Vidare anser hen att de har en för liten tomt, och att det 

hade varit bra med en skogstomt. ”Nu får vi ju ta oss iväg på andra platser mer”. Hen ser 

annars många möjligheter utomhus, just för att de inte har färdiga material som till exempel 

en färdig klätterställning som står på gården, utan barnen får vara aktiva och bygga den själva 

med stockar, lastpallar, kabeltrummor. Barnen bygger mycket hinderbanor med hjälp av 

denna typ av material.  

 

Attityder 

Hen känner att det är roligt med rörelseaktiviteter och känner sig trygg i sin ledarroll under 

aktiviteterna. Att få vara ute är något hen verkligen gillar och uppskattar även att vara ute 
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under sämre väderförhållanden. Hen är positiv till sin verksamhet och känner att hen hamnat 

rätt beträffande arbetssätt och pedagogisk profil. 

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Om de har varit ute en hel dag och sedan kommer in blir det ett annat lugn än om man har 

varit inomhus mycket eller varit mycket stillasittande, anser hen.  

De blir ju trötta helt enkelt och det blir man ju själv också. Man kan landa lite lättare i innemiljön 

sen och ta det lite lugnt.  

Hen kan se en skillnad på I Ur och Skur barn jämfört med barn i traditionella förskolor, 

barnen I Ur och Skur blir väldigt smidiga, starka och duktiga motoriskt. 

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten 

Alla I Ur och Skur förskolor har riktlinjer utifrån friluftsfrämjandet. Sedan följer de 

läroplanen såklart. Friluftsfrämjandets mål är att främja människors hälsa och är uppkommet 

från skidförbundet från början. Sedan är det vissa åtaganden som måste följas för att få 

fortsätta att vara en I Ur och Skur förskola. Åtaganden som till exempel: skidor, skridskor, 

skogsskolor som Skogsmulle och skogsknytte men även skogsknopp som är för de allra 

minsta barnen. Det ska ingå i deras verksamhet. Det är mycket fysisk aktivitet och rörelse i en 

I Ur och Skur förskola. Hen kan se skillnad på att ha arbetat i en traditionell förskola och i en 

I Ur och Skur förskola, hen menar att det är mer fysisk aktivitet jämfört med i de traditionella 

förskolorna. Rörelsen sker både naturligt och genom planering.  

Vi är ute i skogen mycket och där rör sig barnen naturligt och frivilligt hela tiden. Utan att vi 

behöver ha så styrda aktiviteter. De rör sig ändå. Vi har aktiviteter med både skridskor och skidor 

på vintern.  

De äldsta barnen går skridskoskola i ishall, som är inbokat. Men så fort det är snö och is så får 

alla åka. För att transportera sig använder förskolan sig av elcyklar/lastcyklar, (som det får 

rum ca fem stycken barn på) barnen sitter i lådorna och de vuxna kör/cyklar. De tar sig fram 

ganska lätt och ganska långt med dem, vilket också gör det lättare för dem att ta sig ut i 

skogen. Förskolan är belägen i centrum av staden, vilket gör att det tar rätt lång tid om man 

skulle promenera till exempelvis skogen med en hel barngrupp.  

Det är väldigt smidigt! Vi planerar rörelseaktiviteter minst en gång i veckan, men är ofta i skogen 

(två till tre gånger i veckan) eller andra utflykter. Blir lite mindre på vintern och mer på sommaren. 

Vi tar ofta promenader dit vi ska. Om vi är i skogen större delen av dagen så tillagar vi pedagoger 

mat tillsammans med barnen. 

Under hens planeringstid, som hen har ca 1h/veckan, är det ganska mycket planeringstid som 

går till utomhusvistelse. De har även gemensam planering och personalmöten där de kan ta 

upp planering av rörelseaktiviteter. På frågan hur ofta har de har rörelseaktiviteter tillsammans 

med barnen svarar hen varje dag, mer eller mindre. Deras rörelse sker utomhus, men de 

planerar inte in rörelse, som att ta sig till en idrottshall. Utan de har sina rörelseaktiviteter 

utomhus och helst i skogen. På vintern åker de till exempel skidor, skridskor och badar på 

sommaren. De kan till exempel åka till skogen och klättra med rep för att ta sig uppför ett litet 
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berg. Hen tror att hens förskola är ganska modiga av sig jämfört med andra förskolor när det 

kommer till att utmana barnen i sin grovmotorik. Många kan dra sig för det på grund av att 

det kan verka farligt. 

 

Risker och svårigheter med rörelseaktivitet 

Hen berättar att i skogen, där händer det väldigt lite olyckor med barnen. Eftersom barnen är 

mycket i skogen blir de vana. De klättrar på höga stenar och de lär sig väldigt snabbt att vara 

försiktiga vid höga kanter, när de klättrar i träd och sådana saker. Hen har arbetat i traditionell 

förskola tidigare där hen ansåg svårigheter i samarbete eftersom hens kollegor ibland valde att 

stanna inne för att det regnade ute. Men då kände hen att hen ändå behövde och ville komma 

ut. Hen förklarar att man märker på barnen om de har varit inne en hel förmiddag, då behöver 

de komma ut och skaka av sig lite. En annan svårighet hen ser är om det är fler barn i 

barngruppen än vad de har plats till i lastcyklarna. För är det en dag med full barngrupp kan 

de inte cykla, utan får promenera istället, och det kan ta lång tid. Det kan vara en 

ekonomifråga eftersom cyklarna kostar väldigt mycket. 

 

Vårdnadshavare 

De har bland annat en facebook-sida där vårdnadshavare kan vara delaktiga. Sedan har de 

även pärmar som vårdnadshavare kan ta del av. De har familjedagar ungefär två gånger om 

året. De får följa med ut och paddla kanot tillsammans med barnen. Pedagogerna uppmuntrar 

vårdnadshavare att vara med på förskolan och vara med ute i skogen om de vill, och de får 

gärna vara med på skogskolorna. 

 

5.5 Förskola 5 - En privat I Ur och Skur förskola  
Bakgrund 

Hen har arbetat 25 år i förskola och två år av dem åren i fritids och förskoleklass. Hens 

yrkestitlar är förskollärare och förskolechef över en I Ur och Skur förskola som är en privat 

förskola. Förskolan har friluftsprofil och hen har arbetat där i åtta år nu. 

 

Utomhusmiljön och innemiljön 

Förskolan har en liten utegård, den har inga fria ytor och det finns fysiska begränsningar 

eftersom det är en förskolevilla mitt i staden. Hen ser hellre att de har en naturlik och större 

utegård. De är ute så mycket som det är relevant att vara ute. 

Här i orten, är det en väldigt tråkig årstid, den är ju väldigt brun, det är kolsvart nästan hela tiden 

och det är kladdigt, blött och det finns inte så jättemycket att göra ute på vår förskolegård. Men vi 

är ute några timmar varje dag. Vi försöker komma iväg till skogen så att vi kan vara i skogen, men 

det är inte så att vi är ute jämnt. Det heter ju I Ur och Skur men det heter ju inte till varje pris. 

Utan det ska vara roligt att vara ute, det ska kännas kul.  

Inomhusmiljön är en typisk traditionell förskola som hen anser har begränsningar 

med tanke på de grovmotoriska rörelserna. 
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Attityder  

Hen utövar själv fysisk aktivitet på fritiden och har ett stort intresse för det. Hen är verkligen 

engagerad när det kommer till utomhuspedagogik och att få vara ute och röra på sig ihop med 

barnen, är något hen tycker är jätteroligt. Angående utomhusmiljön är den överlägsen i hens 

mening. Det behövs inget annat.    

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Hen tror att när man får röra på sig mycket som barn känner man att det är något som är bra 

och viktigt. Om man redan som liten lärt sig att röra på sig menar hen att det har dragit igång 

en biokemisk process i hjärnan, som individen sen vill ha. Får man igång den processen så kommer 

man vilja röra på sig mer hela livet. Nu finns det dessutom en galopperande överviktsepidemi i det här landet, 

och överallt i hela världen, det är fler överviktiga än vad det är undernärda till exempel.  

Börjar man röra på sig så att man blir stark och smidig redan på förskolan, är man sedan stark och 

smidig upp i skolan, och tycker om att röra sig. Då har man lätt att hänga med på det som händer 

sen. Jag tror att det är bra, man får ett försprång.  

Hen anser att hälsoaspekten är viktig, och att barn mår bra av att vara ute och röra på 

sig. Det handlar inte bara om att de får mycket frisk luft, utan det handlar mer om att de 

blir starkare och att de blir smidigare. Barnen får en mer välutvecklad grovmotorik och 

de blir uthålligare och lite envisare i kroppen. Hen anser även att de får en ökad 

koncentration, bättre motorik och starkare hälsa. Rörelse bidrar också till en mer 

hälsosam livsstil. 

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten 

Angående planering av barnens rörelseaktiviteter har de planeringstid varje vecka, men 

varannan vecka har de tid där de sitter avdelningsvis och planerar en förmiddag. Sen har de 

även APT, det vill säga personalmöten en gång i månaden, där de planerar och utöver detta 

finns det även enskild planeringstid. Sen har de planeringsdagar, tre till fyra stycken per år.  

Det är väl rätt sällan vi planerar ett rörelsepass, även om det händer också. Utan det är nog mer att 

det ingår som en naturlig del. Vår verksamhet handlar om att vara i naturen och rörelse blir av sig 

självt. Är man i en liten halv-vild skog då blir det rörelse i allting man gör och det ingår som en 

naturlig del.  

Alla barn ska ha en egen plan. Men för de barn som har särskilda behov, skriver de lite mer 

och tänker till extra om barnens sociala kunskaper, lärande, inlärning, familjeförhållanden, 

beteende, kunskaper och så vidare. Man behöver inte skriva om alla utvecklingar hela tiden, 

kring alla barn, det blir ett oöverskådligt arbete i hens värld. De pratar om alla barn även när 

det gäller rörelse eftersom det är en del av barnens utveckling.     

Men i deras koncept är det ju snarare ett överflöd av rörelse, jämfört med många andra 

förskolebarn. Den delen är inget vi behöver lägga ned så mycket krut på utan den finns redan. Vi 

pratar inte så mycket om det, och diskuterar hur det är med det här barnets grovmotorik och det 

här måste vi se till att stimulera mer. För det där får vi väldigt mycket av.  
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I pedagogernas upplägg av rörelseaktiviteterna ser de arbetet som en helhet, det är viktigt för 

hen att hela det pedagogiska arbetet ska vara en helhet. Allting ska vara integrerat hela tiden, 

att det ska finnas utrymme för rörelse mest hela tiden helt enkelt (om det nu till exempel är 

rörelse man pratar om). Men likadant tycker hen att det är med inlärning, vilken inlärning 

man än pratar om så är det viktigt att man har en helhetssyn på det. Inte att man till exempel 

har rörelsestund till en spellista, eller ”nu ska vi ha pyssel och sitta still”. Hen vill ha allt 

integrerat hela tiden. De satsar på den fysiska aktiviteten i lekform istället för att gå till 

exempelvis en gymnastikhall. Annars åker de iväg någonstans eller är på gården. Inom I Ur 

och Skur förskolorna säger man att barns behov av rörelse och inlärning kan klaras av med 

hjälp av vistelse i naturen. Det är en viktig princip inom I Ur och Skur, att de behov man har 

som barn kan man tillgodose i naturen och utomhus. På frågan angående pedagogens 

eventuella rörelseaktiviteter med barnen menar hen att det är: 

Väldigt olika, dels är det ju helhetssynen, det är inte alltid jag leder en aktivitet däremot kan jag 

visa hur de ska göra och ge förutsättningar för barn att röra på sig och ge fria förhållanden.  

 

Risker och svårigheter med rörelseaktivitet 

Angående risker med rörelseaktiviteter menar hen att barn måste lära sig att hantera att vissa 

saker är farliga men att det är upp till oss vuxna att se till att inte utsätta barnen för total 

livsfara, där går gränsen.  

Vi i förskolan ska inte ta bort risker ur barnens liv. De behöver lära sig att hantera faror, det måste 

de lära sig att hantera, det är inte så att vi ska skydda dem ifrån det. Vi försöker välja bort ställen 

som är på riktigt farliga, men vi säger inte ”gå inte där för det är brant eller gör inte så för att du 

kan slå dig”. Utan det är mer ett arbete som går ut på att lära barn att hantera faror. För det är 

viktigt att vara lagom i många situationer.  

 

Svårigheter med rörelseaktivitet anser hen kan vara att de har en för liten gård. Den har inga 

fria ytor och det finns fysiska begränsningar eftersom det är en förskolevilla belägen mitt i 

staden. Hen ser hellre att de hade en naturlik och större utegård. Som tur är kommer de lätt 

iväg till skogen och andra typer av närmiljöer. 

 

Vårdnadshavare 

Hen anser att det är en central del I Ur och Skur, att de har god kontakt med vårdnadshavarna. 

Hen har jobbat länge, och kan se en skillnad, för längesen var det verkligen en kärnpunkt att 

man ville jobba med vårdnadshavarna, ett nära och uttalat samarbete. Pedagogen menar 

vidare att det blivit lite ändringar när läroplanen gjordes om och det har blivit med fokus på 

inlärning. Hen tycker man har glömt hela omsorgsbiten lite grann. 

Vi anser att man inte kan dela på barnet och familjen. En av våra principer är att det är barnet som 

är med sin familj i centrum i verksamheten. Man får aldrig glömma det, man måste ha med 

familjen hela tiden i tankarna, annars får man inte med det här samarbetet som är så himla viktigt. 
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Det handlar om att ta hand om barnet men även om att möta en familj. Där man bjuder in 

vårdnadshavarna i verksamheten, får dem att känna sig respekterade och välkomnade. Det är 

viktigt att vårdnadshavarna kan känna att det är deras ställe också.  

 

5.6 Förskola 6 – En kommunal förskola som utgår ifrån Reggio 

Emilia- pedagogiken 

Bakgrund 
Intervjupersonen har arbetat fem år inom förskolan och är utbildad förskollärare. 

Utomhusmiljön och innemiljön 
De har väldigt stora lokaler på sin förskola och de uppmuntrar barnen till rörelse. På 

utegården har de en större kulle, två sandlådor, en klätterställning med ett långt rör, stor 

gräsmatta, plattor där barnen kan cykla/springa med mera, två leksaksförråd, buskar och träd. 

På deras förskola finns två gårdar, en för de äldre barnen och en för de yngre barnen, vilket 

hen anser väldigt positivt.  

 

Attityder  

Hen tycker det är väldigt roligt med rörelseaktiviteter och anser att det blir ännu roligare när 

man ser att barnen tycker det är kul. Pedagogen känner sig trygg i sin ledarroll under 

rörelseaktiviteterna och berättar att pedagoger och barnen är ett team och vill något barn leda 

så är de välkomna att göra det.  

Vi dansar, hoppar och visar på att rörelse är roligt. Genom att visa att vi upplever en glädje med 

rörelse så brukar det smitta av sig på barnen. 

 

Hen upplever att deras miljö bjuder in till mycket rörelse och att pedagoger som arbetar i 

verksamheten har ett positivt förhållningssätt till att barnen rör på sig.  

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Barnen är mer alerta och fokuserade efter att de rört på sig. Barnen får ett helt annat lugn än 

vad de hade innan. Kroppen verkar ”nöjd” med att fått göra av med överskottsenergi. 

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten 

Hur mycket tid hen lägger på planering av rörelseaktiviteter är väldigt olika och svårt att säga. 

Dessa aktiviteter planeras ihop med planering för den övriga verksamheten. De utgår ifrån 

Reggio Emilia- pedagogiken där allt ska vara på barnens nivå och tror på att barn är 

kompetenta små människor som har alla möjligheter.  

Vi har planerad verksamhet där vi planerat och strukturerat upp olika rörelseaktiviteter men sen 

kommer mycket av rörelsen på köpet också. På promenaderna har vi oftast inte ett bestämt mål 

utan själva promenaden är målet och upptäckterna på vägen. Barnen är väldigt aktiva och vill 

springa upp och ner för pulkabacken tills de knappt orkar mer eller stå och dansa.  
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En gång i veckan har de återkommande schemalagd rörelselek på förskolan. De har inte 

någon specifik verksamhetsplan om rörelse utan väver in rörelse i de olika teman och 

aktiviteter de har på förskolan. Hela deras verksamhet vilar på de olika styrdokumenten. De 

väver in läroplanen i sina aktiviteter att aktiviteterna har ett klart syfte och att hela 

verksamheten får en röd tråd. De försöker ha olika teman på olika rörelseaktiviteter som 

exempelvis fokusera på matematik såsom sortering/klassificering, mönster och liknande under 

en promenad eller värdegrundsfrågor med en dans. I deras lokala arbetsplan har de haft fokus 

på att väva in mer kommunikation i den dagliga verksamheten genom olika uttrycksformer 

och då har rörelse i kombination med musik exempelvis varit ett sätt att kunna väva in tecken 

som stöd. Hela kroppen och dess språk är ett sätt att uttrycka sig på utan att använda det 

verbala. 

Vi har fått föreläsningar kring hur vi kan skapa en inspirerande miljö och har tillsammans, i samtal 

med andra pedagoger, arbetat fram en miljö som inbjuder till rörelse. Vi har ett välarbetat 

rörelserum som inbjuder till att både hoppa, springa, dansa, krypa och åka ruschkana. Vi har även 

ett bollhav där som barnen älskar.  

Att dagligen vara utomhus med barnen bidrar även det till rörelse. De har ett positivt 

förhållningssätt till att barnen rör på sig och uppmuntrar det. De motiverar barnen till rörelse 

genom att själva vara aktiva i verksamheten.  

Risker och svårigheter med rörelseaktivitet 

Den enda risken hen kan komma på är att något barn känner sig tvingade om inte pedagogen 

kan känna av vad barnet vill. Det gäller att vara lyhörd för vad barnen ger uttryck för och 

lyssna in så att ingen står där och känner ett obehag. Hen ser inga direkta hinder till barnens 

rörelseförmåga, utan upplever att de har en bra inomhus och utomhusmiljö. Det enda är att de 

har ganska långt till närmsta skog vilket bidrar till att det krävs lite logistik för att ta sig dit 

men med planering går det bra. Om hen fick välja fritt för att förbättra barnens möjligheter till 

rörelse på hens förskola, vore det att få tillgång till en stor gymnastiksal där man kan ha ännu 

mer utvecklade hinderbanor och liknande. 

 

Vårdnadshavare 

De har daglig kommunikation med vårdnadshavare samt dokumentation. I den mån det går 

arbetar dem hälsofrämjande tillsammans med barnens vårdnadshavre. De lyfter varför de till 

exempel är utomhus och vad det ger barnen. Även om man ser till rörelselekar och liknande 

lyfter de vad barnen tränar och på vilket sätt rörelse är bra. 

 

5.7 Resultatsammanfattning 
Enligt Skolverket (2016) har barngruppernas storlek ökat och därför är förskolan ibland en 

hektisk plats för barn och vuxna att vistas i. På grund av detta väljer eventuellt pedagogerna 

att vara ute mer när det kommer till barnens rörelseaktiviteter för att där kunna utföra 

spontana och enklare aktiviteter, framför inomhusaktiviteter som kan kräva mer planering för 

att genomföra och är därmed också mer tidskrävande. Personalbrist och för stora barngrupper 
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är såklart slitsamt. Resultatet i studien visar att en del pedagoger planerar två till tre eller fler 

rörelseaktiviteter i veckan. Med denna studie kan man dock inte veta säkert om aktiviteterna 

gynnar barnen eller om de håller en hög kvalitet. Flertalet av pedagogerna väljer att utföra 

sina rörelseaktiviteter med barnen genom att gå eller åka till skogen med barnen. Min undran 

är om en av anledningarna till detta kan vara av bekvämlighetsskäl både för barn och 

pedagoger, jag menar, skogen är ju en färdig hinderbana med hopp, klättring och möjligheter 

till spring och krypövningar. Barnen kan lätt hoppa från stenar och balansera på liggande 

stockar och träd etc. 

Bakgrund  

Alla intervjupersoner hade förskollärarutbildning och var färdiga förskollärare. Två av sex 

personer var förskolechefer men arbetade även ute i verksamheterna. De två personer som 

arbetade i samma I Ur och Skur förskola hade visserligen en kort obligatorisk och 

grundläggande utbildning inom just I Ur och Skur, angående deras utomhuspedagogik. Denna 

utbildning gick de innan de startade sin anställning.  

 
Utomhusmiljön och innemiljön 

Inomhusmiljön var väl anpassad för rörelse på två av de sex förskolorna. De andra 

förskolorna hade mindre utrymmen och ytor som inte var särskilt lämpade för 

rörelseaktiviteter som kräver grovmotoriska rörelser. Gemensamt för dessa fyra pedagoger var 

att de ansåg att rörelse passade sig bäst utomhus. De hade i stort sätt all rörelselek och 

rörelseaktiviteter som krävde mer spelrum utomhus. Flertalet av intervjupersonerna ansåg att 

utomhusmiljön vinner över inomhusmiljön när det kommer till barnens utövande av fysiska 

aktivitet. Där finns det större ytor och mer material att bruka. Naturmaterial finns det till 

exempel massvis av i jämförelse med material inomhus, som det ofta kan bli bråk om.  

 

Attityder  

Intervjupersonerna hade alla ett gemensamt intresse av fysisk aktivitet och hälsa, och vissa 

utövade rörelseaktiviteter på sin fritid. Samtliga pedagoger meddelade att de tyckte det var 

roligt och kul att leda rörelseaktiviteter och att de kände sig trygga i sin ledarroll under 

rörelseaktiviteterna. Ingen av de tillfrågade hade någon högskole- eller vidareutbildning inom 

temat; rörelse, kost och hälsa.  

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Alla tyckte att fysisk aktivitet gav goda effekter på hälsan och höll med om forskningen som 

menar att motorisk träning och fysisk aktivitet kan leda till bättre inlärningsförmåga och ökad 

koncentration. De tror att rörelsen är bra för koncentrationen eftersom barnen blir lugnare när 

de fått utlopp för sin energi, och därefter lättare kan koncentrera sig på andra ämnen. De är 

även överens om att barnen blir lugnare och mer harmoniska, får bättre motorik och blir 

starkare i kroppen. 

 

Planering och upplägg av aktiviteter och tankar om styrdokumenten 

Tre av sex pedagoger tog sig tid till någon form av planering för rörelseaktiviteter. Andra 

hälften ansåg att planeringen ingick mer som en helhet, det var inte rörelseaktiviteterna i sig 
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som det planerades inför utan andra typer av aktiviteter såsom utflykter där rörelsen kommer 

naturligt, utan att det krävs någon exakt planering. Allesammans av pedagogerna svarade att 

de hade styrdokumenten i åtanke när de planerade verksamhetens aktiviteter, oavsett om det 

handlade om rörelseaktiviteter eller något annat. Alla pedagoger hade största delen av sina 

rörelseaktiviteter utomhus och endast två av de sex förskolorna bokade en gymnastikhall en 

gång i veckan. Möjlighet till bokning av gymnastikhall varierade, vissa av förskolorna hade 

inte möjligheten alls medan andra hade möjlighet men valde att inte utnyttja den eftersom de 

inte ansåg sig behöva det. De tyckte att naturen var överlägsen när det kom till fysisk 

aktivitet. Endast en av pedagogerna nämnde att personalen på deras förskola fått 

vidareutbildning i att skapa bra lek- och lärmiljöer som inbjuder barnen till rörelse. De hade 

bland annat fått föreläsningar kring hur de kan skapa en inspirerande miljö och har 

tillsammans, i samtal med andra pedagoger, arbetat fram en miljö som inbjuder till rörelse. 

 

Risker och svårigheter med rörelseaktiviteter 

Många av pedagogerna på förskolorna var överens om att det finns risker med fysisk aktivitet 

och rörelseaktiviteter, men var samtidigt övertygade om att man inte kan skydda barnen från 

allt. Det är en del av lärdomen, att göra illa sig, lära sig utav det och få mer insikt för 

framtiden. Barn måste lära sig att hantera att vissa saker är farliga, det är upp till vuxna och 

pedagoger att se till att inte utsätta barnen för total livsfara, där går gränsen. Utan det är mer 

ett arbete som går ut på att lära barn att hantera faror. Några av intervjupersonerna tyckte sig 

se att barn har lättare att göra illa sig där de tror att det är en säker miljö, som till exempel i en 

lekpark där man antar att det är säkert.  

 

Vårdnadshavare 

Alla förskolor ser sig ha ett gott samarbete med vårdnadshavarna. De anser detta ha stor 

betydelse för barnens hälsa, välbefinnande, utveckling och lärande. Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2016) har vårdnadshavarna ansvar för sina barns fostran och utveckling. För att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska hemmet och förskolan komplettera 

varandra genom att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn. Därför ska förskolans 

arbete med barnen ske i ett förtroendeingivande och nära samarbete med hemmen. Inom 

ramen för de nationella målen ska vårdnadshavarna ha möjlighet att vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. 
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6. Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens 

fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov. Uppsatsen belyser även de positiva effekter man 

får av fysisk aktivitet. Med hjälp av pedagogernas erfarenheter och kunskaper hoppas jag 

kunna bidra med en ökad medvetenhet om betydelsen av barns fysiska aktivitet och 

rörelsebehov i förskolan. Det jag ser att andra kan lära utifrån min studie är att pedagoger bör 

ta tillvara på verksamhetens inomhusmiljö likväl som dess utomhusmiljö, eftersom detta 

bidrar till fler chanser för rörelseaktiviteter. Andra pedagoger kan även få en inblick över 

andra förskolors verksamheter och på så vis se deras möjligheter och hinder till 

rörelseaktiviteter. Min uppmaning till pedagoger i förskolan är att se möjligheter istället för 

hinder. Samt att säga ja till rörelse såväl inne som ute istället för att säga: ”Nej, det blir för 

stojigt, ni får gå ut och leka”. ”Miljön ska stimulera till kroppsrörelse, inte förhindra den” 

(Engström, 2002, s. 148). En del barn trivs bättre inomhus än utomhus till exempel, och det är 

ju trots allt för barnens skull vi är på arbetet. Det är därför centralt att lyssna på barnen och 

skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn. Det är pedagogerna som har det 

huvudsakliga ansvaret och förmågan till förändring och det bör tas tillvara på utifrån barnens 

vilja och intressen.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Metoden som användes under denna studie har fungerat bra. Tanken att intervjuerna skulle 

spelas in var lyckat eftersom det gav mig möjlighet att gå tillbaka och lyssna utifall det var 

några oklarheter. Responsen efter utskick av informationsmejlet var förvånansvärt hög. 

Ungefär en halvtimmes långa telefonintervjuer genomfördes eftersom jag ansåg att jag där 

skulle få ut djupa diskussioner angående frågorna och möjlighet att ställa följdfrågor. En 

annan orsak till valet av telefonintervju var på grund av dess flexibilitet eftersom det var 

december månad, vilket är en fullspäckad månad ute i verksamheterna. Deltagandet blev 

säkerligen mer genomförbart eftersom de flesta känner att de kan avvara en halvtimme under 

en arbetsdag. Intervjudatumen bokades in under loppet av två veckor och intervjuerna var 

avklarade efter några veckor (Back & Berterö, 2015).  

 

Något som jag hade kunnat göra annorlunda var att inte välja förskolor med olika 

pedagogiska profiler, på grund av att det kan ha lett till en annan typ av resultat jämfört med 

om jag inte valt förskolor. En brist som jag ser i mitt arbete är själva uppstarten, eftersom jag 

till en början tänkte göra en enkät. Jag förlorade dyrbar tid på att försöka få ihop frågor och 

tillvägagångssätt som skulle passa för min tänkta studie. Det jag kom fram till efter ett par 

veckor in i arbetet var att jag var tvungen att ändra metoden till kvalitativa intervjuer, 

eftersom jag ville ha djupare och mer utförliga svar för att få ut det bästa möjliga av det jag 

ville undersöka. Med enkäter hade jag inte fått lika djupa diskussioner, känslor och 

erfarenheter från deltagarna.  
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6.2 Resultatdiskussion  
Hur kan pedagoger få barn att vara mer fysiskt aktiva på förskolan och deras fritid? Det är 

viktigt att barn tidigt får kunskaper om den egna kroppen, men också om vad fysisk aktivitet 

är och vad det ska leda till. Barn bör vara medvetna om risk för framtida sjukdomar i och med 

fysisk inaktivitet. Att barnet kan väga för- och nackdelar mot varandra, kan kanske hjälpa dem 

att motiveras till att utöva mer fysisk aktivitet i vardagen och i framtiden (Engström, 2002). 

Jag tror att det är viktigt att finna en balans mellan alla normer, spontaniteten och leken. Barn 

behöver känna en trygghet och frihetskänsla, inte enbart allvar och normer. Att motivera barn 

till att vara fysiskt aktiva är långtifrån en enkel uppgift. Larsson och Meckbach (2007) menar 

att det krävs att man har några didaktiska huvudfrågor klart för sig: val av innehåll och 

perspektiv (vad, varför och vem) ska läras ut? Det vill säga vilka barn man har att göra med 

när man funderar över hur inlärningen eller rörelseaktiviteten ska utformas, även vilka mål 

och syften som ämnas, samt metodik, arbetsformer och ledarskap. Dessa nyssnämnda 

aspekter är viktiga att belysa som förskollärare. Det är även viktigt att kunna ge barnen 

relevant feedback. 

 

Feedback, dvs. att kunna iaktta, korrigera och därmed successivt förbättra elevers förmåga att 

utföra de färdigheter man vill att de skall behärska, är, som redan påpekats ett flertal gånger, en 

väsentlig del av det goda lärarskapet och förutsätter god metodkännedom. Ju större repertoaren av 

metoder är, desto större är möjligheten att finna en lämplig lösning för eleven att gå vidare i sin 

utveckling. Den metod man väljer ut som förslag på lösning av situationen, är ofta beroende av hur 

man ser på elevers sätt att lära, dvs. lärarens syn på kunskap och lärande (Annerstedt, 2007, sid. 8-

9). 

Pedagogers attityder är betydelsefulla för barns förmåga till inlärning och pedagogerna i min 

studie är alla intresserade och tycker om att leda rörelseaktiviteter. En av dem svarar till 

exempel ”det är jättekul! Och ju mer engagerad man är som pedagog ju mer får man med 

barnen. Det är A och O att man är med, man kan inte leda rörelse och inte vara med 

helhjärtat”. Detta kan kännas igen i en av studiens teoretiska utgångspunkter, Reggio Emilia, 

där pedagogen i ovanstående citat blir den medforskande pedagogen (Dahlberg & Åsén, 

2011). Studiens resultat visar dock att många av pedagogerna upplever att de sällan är med i 

barnens rörelseaktiviteter och lekarna, utan mer ger barnen redskap för att starta upp 

rörelseaktiviteter. Sedan låter de barnen få leka själva. Pedagogerna som arbetar på förskolor 

som är Reggio Emilia- inspirerande ansåg sig däremot vara medforskare tillsammans med 

barnen i leken, genom att ibland vara med i deras lekar på golvet och på så vis synliggöra 

barnens intressen. Alla pedagoger sa sig ge barnen inflytande över inköp av nya redskap och 

material som inspirerar barnen till rörelse. Utifrån Reggio Emilia, menar man att utemiljön är 

den tredje pedagogen (Dahlberg & Åsén, 2011). Vilket kan kopplas till mitt resultat som visar 

att merparten av pedagogerna oftast inte planerar sina rörelseaktiviteter utomhus, utan det är 

något som sker mer spontant till exempel genom lekar eller rörelseaktiviteter på utegården 

eller i skogen. Resultatet visar även att alla pedagogerna förespråkar utemiljön och dess 

betydelse för rörelse och att flertalet av dem anser skogen vara överlägsen när det kommer till 

att utmana barnen motoriskt och frigöra kroppen.  
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En av mina utgångspunkter Merlau-Ponty (Haugen, Løkken & Röthle, 2006) menar att ett 

barn är sin kropp, och att det är genom kroppen och rörelserna som barnen lär. Det blir 

naturligt att skapa utrymme, tid och bra villkor för lek och fysisk aktivitet för alla barn i 

förskolan, oberoende av ålder, förutsättningar, kön och etnicitet. Lek och rörelse behöver inte 

ha något annat mer mål än att barnen ska få bra motoriska upplevelser. Motorisk inlärning och 

kompetens har ett egenvärde som inte får glömmas bort. Samtliga pedagoger i min studie 

nämner att de är medvetna om att fysisk aktivitet främjar barnens kroppsmedvetande och att 

många rörelselekar uppstår spontant ur barnens lek. Även Grindberg och Jagtøien (2000) 

hävdar att kroppen är barnens inkörsport till lek. När ett barn känner att det behärskar sin 

kropp och har tro till sin rörelseförmåga ligger leken öppen på alla plan. Osäkerhet om 

kroppsmedvetande bidrar till att begränsa barns lekvärld och lekmöjligheter. Om barn har 

kontroll över grundläggande fysiska färdigheter har det betydelse för barnets förmåga att leka 

och barnets utveckling. Färdigheter som att hoppa, sitta, stå, springa, tvärstanna, klättra, rulla, 

kasta sig, hänga, vrida, fånga, sparka och hoppa på ett ben är en guldgruva av färdigheter som 

kan varieras på ändlöst många sätt. 

 

En av pedagogerna nämner att barnen behöver mindre prestation och mer chans till 

återhämtning i deras vardagsliv. Det är viktigt att ibland få möjlighet till att stressa ned och 

bara vara ”lagom” för att få en bättre balans i livet och för att orka vardagen.  Grindberg och 

Jagtøien (2000) hävdar att genom att naturmiljön är varierad kan barnen välja sina utmaningar 

på en ”lagom” nivå. Detta kan leda till att barnen upplever sina kroppar positivt, och det finns 

lagom stora utmaningar för alla barn. Det finns till exempel möjlighet att hoppa från en hög 

sten eller en liten sten och att klättra i ett högt träd eller i ett litet. Alla pedagoger i min studie 

är överens om ovanstående och att naturen erbjuder utmaningar för alla barn och att man inte 

behöver konstruera en lekmiljö på samma sätt som inomhus.  

 

I Eichbergs Kroppsupplevelsemodell söker man nöjet i att röra på sig och den enskildes 

upplevelse står i fokus. Modellen innehåller begrepp som: äventyrliga aktiviteter (klättring), 

spontanidrott, upplevelsebaserad aktivitet, sinnlighet där känslan står i fokus, naturnära 

(orientering) och meditativ, det vill säga att man känner varje rörelse (Duesund, 1996). I Ur 

och Skur förskolan pratade pedagogerna om att barnen brukar klättra i skogen, och att barnen 

upplever det som ett äventyr som baseras på upplevelsen där sinnena får stå i fokus. 

 

Pedagogerna var ense om att barnen kan göra sig illa vid olika typer av rörelseaktiviteter. De 

menade vidare att man däremot inte ska ta bort alla risker och svårigheter som fysisk aktivitet 

medföljer, eftersom det även är en läroprocess för barnen att ta snedsteg ibland. Det handlar 

dock om att inte utsätta barnen för livsfara. Glantz et al. (2011) menar att det är viktigt att 

känna till vilka regler som gäller för barns säkerhet vid all planering av lekmiljöer. Det är 

viktigt att ta till sig dessa kunskaper innan man påbörjar ett arbete med att skapa en lekmiljö, 

oavsett storlek. Det finns experter inom den kommunala förvaltningen som är ansvariga för 

lekplatser och lekutrustning, och som är noga med att säkerhetsföreskrifterna följs.  
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Det finns flera motoriska test som kartlägger barns motorik (Osnes et al., 2012). Jag håller 

med om att det är centralt att observera barnens motorik i naturliga situationer och 

uppmärksamma de barn som eventuellt behöver särskild uppföljning. Det är klokast att 

försöka göra något åt motoriska problem än att låta dem vara och hoppas att de går över av sig 

själv. Resultatet i min studie visar att samtliga förskolor har pedagogisk dokumentation och 

styrdokument i åtanke vid arbete gällande fysisk aktivitet och barnens motoriska färdigheter. 

Enligt Bendroth Karlsson (1998) spelar dokumentationen en central roll inom Reggio Emilia, 

den är en hörnsten i det pedagogiska arbetet och viktig för att pedagogerna lättare ska förstå 

hur barn lär och tänker. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärprocesser 

och pedagogerna kan på så vis utveckla verksamheten. Båda två av pedagogerna i de Reggio 

Emilia- inspirerade förskolorna berättade att de och kollegorna är väldigt flitiga med att filma 

och ta bilder i verksamheten. 

 

När man kommer upp i ålder ställer skolarbetet mer krav och brist på fritid kan då 

förekomma, barn kan känna oro och stress över att hinna färdigt sina skoluppgifter. Utebliven 

fysisk aktivitet och rörelse kan därför bli lidande. Hos en del barn växer det en trend om att 

vara fysiskt inaktiv. Det har visat sig att barn hellre sitter framför datorn istället för att 

”motionera” (Engström, 2002). Detta kan kopplas till en av intervjupersonernas tankar om att 

när man får röra på sig mycket redan som liten, känner man att det är något som är bra och 

något som är viktigt. Det finns redan en smidighet i kroppen och på så vis har det dragit igång 

en biokemisk process i hjärnan, som man vill ha mer av. Fysisk aktivitet ger även en ökad 

koncentration, bättre motorik och starkare hälsa. Hen påpekar även den galopperande 

överviktsepidemin i det här landet, och överallt i hela världen, och att det är fler överviktiga 

än vad det är undernärda. Pedagogen menar vidare att fysisk aktivitet är något som kommer 

att bli ännu mer viktigt. Om barn börjar röra på sig redan i förskolan och på så vis blir starka 

och smidiga, leder detta förmodligen till att individen redan har ett intresse av att röra på sig 

när hen kommer upp i skolan. 

   

Pedagoger behöver intressera sig för varje enskilt barn, kunskapen om att barnen lär känna sin 

egen kropp och sina egna rörelsemöjligheter. Därför är det viktigt att förbereda och inspirera 

till aktivitet som ger barnen rörelseerfarenhet, samtidigt bör man även ha leken i åtanke. I 

leken använder barnet nämligen hela sig själv med rörelser, tankar och känslor. Barnets 

kroppsliga sätt att nå kunskap behöver tas på allvar och lyftas fram om pedagoger ska kunna 

ge barn goda utvecklingsmöjligheter genom lek och lärande. Den fysiska och motoriska 

leken, både som upplevelse i sig och som grund för lärande, behöver större uppmärksamhet 

än tidigare i förskolan. I barnets vardag är det betydelsefullt att fungera fysiskt och 

sensomotoriskt för att vara en attraktiv lekkamrat i alla typer av lek. Förskola behöver även ge 

tid och utrymme för mer stojiga och kaosbetonade lekar där de stora och grovmotoriska 

rörelserna dominerar. Detta kan pedagogerna erbjuda bland annat genom att delta i barnens 

fysiska aktiviteter och skapa lekyta. När man ska arbeta med fysisk aktivitet i förskolan är det 

centralt att skaffa sig information om vilken nivå barnet och/eller barngruppen har när det 

gäller deras fysiska och motoriska utveckling (Grindberg & Jagtøien, 2000). 
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Förskolebarn befinner sig i ständig utveckling och behöver mycket tid till fysisk aktivitet 

eftersom de grundläggande rörelserna ska automatiseras. En god kontroll över de egna 

rörelserna och handlingarna utvecklas gradvis hos de flesta barn. Målet är att barnen får en 

god kontroll över vad som kan förväntas på den åldersnivå där de befinner sig. I förskolan 

kommer dock fler larm om barn som är försenade i sin motoriska utveckling, som kan bero på 

att de inte får tillräckligt mycket tid till fysisk aktivitet. Barnen har inte automatiserat sina 

grundläggande rörelser på ett tillfredställande sätt. Pedagoger bör ha i åtanke i mötet med 

barn som har svårigheter med motoriken att det är viktigt att ta reda på var problemen ligger. 

Pedagoger behöver utgå från vilka färdigheter som är viktigt för barn att behärska och vilken 

utformning av aktiviteter som passar just dem eller barngruppen (Grindberg & Jagtøien, 

2000). Pedagogerna i min studie delger att de alltid skriver i barnens pedagogiska 

dokumentation vad varje enskilt barn har lärt sig. Där ingår även dennes motorik och 

rörelseförmågor, eftersom det är en del av barnens utveckling som pedagogerna måste ta 

hänsyn till. Tre av sex pedagoger utförde någon form av planering för sina rörelseaktiviteter. 

Andra hälften ansåg att planeringen ingick mer som en helhet, det var inte rörelseaktiviteterna 

i sig som det planerades inför utan andra typer av aktiviteter som till exempel utflykter där 

rörelsen kom naturligt, utan att det krävdes någon exakt planering.     

 

6.3 Slutsats  
Resultatet i min studie visar att miljöer är centrala för förskolebarns motivation till fysisk 

aktivitet. Grindberg och Jagtøien (2000) tycker att förskolan har ansvar för barnen under den 

bästa tiden på dagen. Barn bör inte organiseras in i en vardag som inte ser till barnens behov, 

både av att leka och att vara fysiskt aktiva. Förskolan och pedagoger bör ha ett 

tillvägagångssätt för hur man skall ge barnen varierade och goda möjligheter att röra på sig. 

Lekmiljön (både inomhus och utomhus) är central för hur barn leker och även för deras 

utveckling och rörelsemönster. Det är därför av stor vikt att pedagoger skapar en miljö som 

motiverar och bjuder in barnen till positiv rörelse och lek av olika slag. Pedagoger bör ta 

tillvara på verksamhetens inomhusmiljö likväl som dess utomhusmiljö, eftersom detta bidrar 

till fler chanser för rörelseaktiviteter hos barnen.  

 

Resultatet i studien visar även att vissa av förskolorna saknar inslag av naturmiljö på sin i 

utegård. De saknar även större ytor och kuperad terräng att röra sig på. Därför besöker många 

av förskolorna gärna sin närmiljö i form av lekplatser, öppna landskap eller skogen för att få 

tillgång till större omgivningar och för att lättare kunna möta barnens rörelsebehov. Så mycket 

som fyra av sex förskolor ansåg sig ha ont om plats till rörelseaktiviteter inomhus, och barnen 

hade därför i stort sätt alla sina rörelseaktiviteter utomhus. 

 

Vidare ansåg sig alla pedagoger i studien vara delaktiga i barnens rörelseaktiviteter, antingen 

genom att vara med i leken själva eller genom att ge barnen redskap för att kunna påbörja sina 

rörelseaktiviteter. De är alla överens om att lek och rörelse hör ihop, och att leken skapar 

spontana rörelseaktiviteter för barnen. Resultatet visar att intervjupersonerna tycker att det är 

centralt som förskollärare att ha en positiv inställning och attityd gällande fysisk aktivitet, 

eftersom rörelseglädjen på så vis lättare smittar av sig på barnen. Grindberg & Jagtoien (2000) 
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menar att vuxna förebilder är av stor vikt när det kommer till barnens motivation och 

inspiration till fysisk aktivitet. Att vara närvarande som pedagog och stärka barnens 

självförtroende är en av grunderna till att barn fortsätter att utmana sig själva och bland annat 

utvecklas motoriskt. 

 

Enligt studier är fysiskt aktiva barn mer fysiskt aktiva som vuxna i jämförelse med fysiskt 

inaktiva barn. Det har visat sig att alla former av fysiska fritidsaktiviteter och fysiska 

aktiviteter som sker spontant har minskat för flertalet barn. En annan påverkan som inte får 

underskattas är att barnen har tillgång till teknisk utrustning i högre omfattning nuförtiden än 

förr. Fler har även tillgång till motoriserade transportmedel idag. Jämfört med nuvarande 

föräldragenerationer kan det konstateras att dagens barn och ungdomar troligtvis är mindre 

fysiskt aktiva både i skolan och på sin fritid (Hassmén et al., 2006). För en daglig fysisk 

aktivitet för barn från 0-5 år rekommenderas detta ske genom att erbjuda dem motoriskt 

utmanande, intressanta, säkra och lustfyllda miljöer och ett anpassat socialt samspel (FYSS, 

2015). 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Om jag skulle få möjlighet att göra en ny undersökning om samma ämne, vore det intressant 

att intervjua fler pedagoger och utöka metoden kvalitativ intervju med observationer. Där jag 

hade observerat förskolornas utomhusmiljöer och inomhusmiljöer, för att se deras möjligheter 

till rörelseaktiviteter. Då hade jag lättare kunnat sätta mig in i verksamheten och få en bild av 

om pedagogerna är bekväma av sig eller inte, då dem ofta väljer att vara ute gällande 

rörelseaktiviteterna. Med metoden jag valde det vill säga kvalitativ intervju, blir denna fråga 

snarare en gissningslek eftersom jag förlitar mig helt på intervjupersonernas svar. Metoderna 

kvalitativ intervju och observation av verksamheterna hade kunnat ge mig både 

intervjupersonens upplevelser och tankar och även mina egna tankar kring det jag upplevt 

under observationerna, och därmed en mer tillförlitlig översikt över verksamheterna.   
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  Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som pedagog inom förskola och vilken yrkestitel har du?  

- Hur länge har du arbetat på just den förskola där du är nu? 

 

Hur har förskolan utvecklat rörelse för barnen under tiden som du jobbat där?  

- Har du sett någon skillnad genom åren?  

 

Vilken åldersgrupp arbetar du i?  

- Hur skiljer sig arbetet beroende på barnens åldersgrupp? 

 

Har du ett intresse av fysisk aktivitet eller någon utbildning inom området hälsa och 

fysisk aktivitet?  

 

Anser du att det är viktigt för barn att röra mycket på sig? 

 

Arbetar ni med rörelseaktiviteter på förskolan?  

 

Vad säger er verksamhetsplan om fysisk aktivitet?  

 

Planerar ni barnens rörelseaktiviteter i förskolan?  

 

Planerar ni rörelseaktiviteterna utifrån styrdokumenten (dvs. läroplanen och 

verksamhetsplanen)? 

- Vad och hur i så fall? Om inte, varför gör ni inte det? Enligt läroplanen ska förskolan erbjuda 

rörelse. Vad har ni för tankar om det?  

Hur mycket tid lägger du på planering av rörelseaktiviteter?  

 

Hur ofta har ni rörelseaktiviteter tillsammans med barnen?  

 

Finns det något samarbete med idrottsföreningar? 

 

Stödjer ni er på någon speciell forskning?  

- Hur kan man se detta, synliggörs detta för föräldrarna?  

Tycker du att det är roligt att leda rörelseaktiviteter? 

 

Känner du dig trygg i din ledarroll under rörelseaktiviteter? 
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Vart brukar ni ha era rörelseaktiviteter, inne/ute? 

 

Följer ni årstiderna i er planering?  

 

Ge exempel på rörelseaktiviteter du brukar ha med barnen?  

 

Barn som inte vill vara med, hur motiverar ni dem till att delta i rörelseaktiviteter? 

 

Har ni individuella planer för barnen? 

 

Gör ni utvärdering av barnens utveckling angående deras motoriska färdigheter? 

 

Hur arbetar ni för att ge extra stöd för barn med motoriska svårigheter?  

 

Forskning menar att motorisk träning och fysisk aktivitet kan leda till bättre 

inlärningsförmåga och ökad koncentration. Håller du med om det här påståendet? 

 

Kan du se några positiva effekter hos barnen efter att dem har varit fysiskt aktiva? 

 

Har ni haft någon vidareutbildning inom förskoleverksamheten i att skapa inspirerande 

miljöer där barnen får/kan vara fysiskt aktiva?   

 

Kan du beskriva hur er inomhusmiljö ser ut? 

 

Kan du beskriva hur er utegård ser ut?  

 

Vad ser du för hinder till barnens rörelseförmåga i er inomhusmiljö samt 

utomhusmiljö?  

- Vad finns det för risker och dilemman med motion och fysisk aktivitet?  

 

Vad ser du för möjligheter till barnens rörelseförmåga i er inomhusmiljö och 

utomhusmiljö?  

 

Har barnen inflytande över inköp av nya redskap eller material som inspirerar dem till 

rörelseaktivitet?  

 

Hur motiverar ni barnen till att utveckla deras motorik och rörelseförmågor?  

 

Arbetar ni hälsofrämjande tillsammans med barnens föräldrar?  

 

Om du får välja fritt, vad skulle du vilja göra för att förbättra barnens möjligheter till 

fysisk aktivitet på er förskola? 
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      Bilaga 2 

Informationsbrev till pedagoger 

Hej! 

Jag heter Caroline Isaksson och läser förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Jag 

ska nu skriva mitt examensarbete inom temat: rörelse, kost och hälsa. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens fysiska aktivitetsvanor 

och rörelsebehov. Uppsatsen kommer även belysa de positiva effekter man får av motion och 

fysisk aktivitet.  

 

Ämnet är betydelsefullt eftersom fysisk aktivitet i förskolan spelar en central roll för att tidigt 

väcka barns intresse för rörelse och förhoppningsvis bidra till en hälsosam livsstil.  

 

Jag skulle vara väldigt tacksam om du som pedagog vill delta i en telefonintervju som 

uppskattas pågå ca 30 min. Totalt sex pedagoger beräknas ingå i studien. Med din hjälp 

hoppas jag kunna bidra med ökad medvetenhet kring fysisk aktivitet i förskolan.   

 

Intervjun kommer att spelas in där jag sedan transkriberar intervjun ordagrant och i sin helhet. 

Detta görs för att intervjupersonernas svar i egna ordalag ska kunna fångas upp. Det här 

tillvägagångssättet är av stor vikt eftersom det ofta krävs en detaljerad analys vid kvalitativa 

undersökningar. Speciella uttryck och fraser kan lätt förloras om man endast skulle 

anteckna. Ljudinspelningen kommer sedan att raderas när uppsatsen är betygsatt. Ditt 

deltagande i studien kommer att vara helt anonymt enligt de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet tillämpat, vilket betyder att inga namn på personer, förskolor eller kommuner 

kommer att förekomma och svaren kommer enbart att användas i mitt examensarbete.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Om du avstår från att delta eller avbryter ditt deltagande kommer detta inte att 

påverka andra omständigheter som till exempel betygssättning. Lärare och kursdeltagare 

kommer att ha tillgång till den färdiga uppsatsen och det kommer även finnas möjlighet för 

dig att ta del av uppsatsen om så önskas.  

 

Hör gärna av dig så snart som möjligt om du vill delta i mitt examensarbete så kan vi boka in 

ett intervjutillfälle. 

 

Om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare: 

 

Förskollärarstudent: Caroline Isaksson 

Tel: xxx-xx xx xxx 

E-mail: xxxx 

 

Handledare: Peter Carlman 

Tel: 054-70 01 534 
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E-mail: peter.carlman@kau.se  

 

Ort: Xxxxxx 

Datum: 2017-11-27 

 

 

Vänlig hälsning  

Caroline Isaksson 

 


