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Abstract 

The purpose of the study was to research what kind of physical activities 

takes place in pre-school, and teachers views and thoughts of physical 

activity in combination with aestethic learningprocesses. The study 

endeavors to show how aesthetic learning processes can be combined with 

physical activity and be used as a tool to teach other subjects, such as, math, 

science and aesthetic subjects. I specifically investigate how you can 

combine a physical activity with a creative process and play to make the 

learning process fun and developing for the children. The study was made 

with qualitative interviews with six pre-school teachers from three different 

communal pre-schools in Karlstad, Sweden. My result shows that the 

teachers think that physical activity is very important for the children and 

their health and also their motor and coordination, but that they rarely plan or 

in some cases never plan a physical activity because their opinion is that the 

physical activity takes place in the children’s spontaneous play. The result of 

my study also shows that teachers that have a personal interest in physical 

activity had more planned physical activities than the teachers that had a little 

or no personal interest in physical activity.  

 

Keywords: Physical activity, aesthetic learning processes, pre-school, free 

play, teachers views.  
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Sammanfattning 

Jag kommer i min studie undersöka vilka tankar pedagogerna har om fysisk 

aktivitet i förskolan samt hur pedagogerna resonerar kring fysisk aktivitet i 

relation till estetiska lärprocesser. Jag undersöker särskilt hur fysisk aktivitet 

kan vara kopplat till kreativitet och lek, vilken betydelse pedagogernas roll 

får för att stimulera barnens sinnliga förmågor och hur det på ett kreativt sätt 

kan ske ett utvecklande och lustfyllt lärande. Anledningen till att jag valt att 

studera fysisk aktivitet i relation till estetiska lärprocesser är för att jag tror att 

vi med stor fördel kan använda oss av estetiska lärprocesser som ett verktyg 

för att lära ut ämnen som vi inte ser som klassiska, estetiska ämnen, till 

exempel matematik och naturvetenskapliga ämnen, barnen behöver då ledas 

pedagogiskt. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

sex förskollärare på tre förskolor i Karlstad kommun. I resultatet framkom att 

pedagogerna anser att fysisk aktivitet är viktigt för att främja hälsan och 

barnens grovmotorik och koordination, men att det sällan sker planerade och 

ledda fysiska aktiviteter, den fysiska aktiviteten sker istället i barnens 

spontana och fria lek.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, estetiska lärprocesser, förskola, fri lek, 

pedagogers tankar 
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Förord 

 

 

 

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu 

mera kärlek så kommer folkvettet av sig 

självt” 

    - Astrid Lindgren  
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1 INLEDNING  

Barnen i dagens samhälle tillbringar stor del av sin vakna tid på förskolan, 

det är inte ovanligt att ett barn spenderar 10 timmar/dag på förskolan, vilket 

får mig att fundera över vilket ansvar pedagogerna har för barns hälsa och 

fysiska aktivitet, vad är rimligt att begära av dem? Min erfarenhet efter att ha 

gjort verksamhetsförlagd utbildning samt arbetat som vikarie i Karlstad 

kommuns förskolor är att det förekommer få planerade ledda fysiska 

aktiviteter i förskolan. En orsak till det kan vara att det råder en oförståelse 

bland pedagogerna om vad fysisk aktivitet innebär. I min studie framkom det 

att pedagogerna var osäkra kring begreppet fysisk aktivitet och svarade 

tveksamt att det är när barnen rör på sig, det verkar råda en föreställning 

bland pedagogerna om att fysisk aktivitet innebär att springa, att barnen 

kommer upp i hög puls, men fysisk aktivitet kan vara vad som helst där det 

sker en energiförbrukning i kroppen. Jag kommer i detta examensarbete 

beskriva vad fysisk aktivitet innebär och sätta det i relation till estetiska 

lärprocesser. Fysisk aktivitet kan också vara något som förenas med lek och 

kreativitet. Om du dansar så utför du en fysisk aktivitet eller om du målar på 

ett stort papper så använder du hela kroppen och du utför därmed en fysisk 

aktivitet. 

Jag ska i min studie undersöka vilka föreställningar pedagoger har om fysisk 

aktivitet i förskolan samt hur pedagoger resonerar kring fysisk aktivitet i 

relation till estetiska lärprocesser. Detta baseras bland annat på min 

övertygelse om att fysisk aktivitet i kombination med estetiska lärprocesser är 

utvecklande för både fysisk och psykisk häls ett av Lpfö 98 a samt 

(Skolverket, 2016) strävansmål, som är att barnen skall få möjlighet att 

utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

Moerman (2014) framhåller att man gärna kan använda dansen som ett 

hjälpmedel för att undervisa andra ämnen, han menar att dansens estetiska 

och kreativa uttryck även kan bidra till ökad koncentration hos barnen och att 

det finns all anledning att leda in barnen i kreativa processer så tidigt som 

möjligt.  
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1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till min studie är att jag undrar över hur den fysiska aktiviteten 

ser ut och pedagogernas tankar om den. Det finns tydliga riktlinjer om hur 

länge en fysisk aktivitet ska vara dagligen för ett barn, Statens 

Folkhälsoinstitut (2011) rekommenderar att barn i ålder 1-5 år bör röra på sig 

aktivt ca 60-180 minuter dagligen. Stillasittandet har ökat genom att barn och 

vuxna sitter med mobiltelefoner, datorplattor och datorer. De sociala 

medierna dominerar vår vakna tid, det är en helt ny värld för oss där vi tillåts 

att kommunicera med varandra fast vi inte är i samma rum. Många barn och 

ungdomar engagerar sig gärna i ett chattforum än att umgås tillsammans. 

Eventuella problem kan uppstå när de unga leds in i den digitala världen utan 

att göra aktiva, medvetna val. Idag har 98 % av Sveriges 11-åringar en egen 

mobiltelefon, vid två års ålder använder 4 av 5 internet, varav 100 % av de 

som använder internet tittar på Youtube (Dagensanalys.se, 2017). I och med 

att internet är mer lättillgängligt idag, då det finns i mobilen och datorplattan, 

så ökar det även risken för att vi ska använda det mer, vilket kan ge effekten 

att den fysiska aktiviteten minskar. Raustorp (2004) menar att vi förr om åren 

fick motion gratis. Barnen rörde sig mer, både i förskolan och efter 

förskola/skola eftersom den tekniska utrustningen inte var lika lättillgänglig 

som den är idag. Vi fick därmed motion utan att tänka att vi tränade, den kom 

på köpet av vårt vardagliga liv. Idag måste vi aktivt planera för och 

genomföra fysiska aktiviteter så att vi kommer upp i den dagliga kvoten av 

vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Raustorp (2004) menar att man 

redan efter 10 minuters rörelse uppnår positiva hälsoeffekter, men att det 

dagliga behovet om 60 minuter alltid bör uppnås, däremot så kan man välja 

att dela upp den fysiska aktiviteten i små doser under dagen, till exempel för 

barn som inte orkar fokusera längre stunder.  

Egberg Mikkelsen (2011) lyfter att de flesta barn tillbringar lika mycket tid 

på förskolan som ett heltidsarbete, det vill säga 40 timmar/vecka och oftast 

mer för vissa barn. Det innebär att förskolan är en viktig arena för att utöva 

rörelse och fysisk aktivitet. Om man bortser från de eventuella positiva 

effekter som fysisk aktivitet kan innebära så menar Raustorp (2004) att det 
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finns ekonomisk vinning att göra, han menar att vi med fördel bör investera 

pengar i barn och ungdomars rörelsevanor och fysiska aktiviteter då det på 

sikt ger pengar tillbaka i form av insparade vårdkostnader. Han menar vidare 

att det inte bara skulle ske en hälsovinst genom att prioritera fysisk aktivitet i 

förskola och skola utan även ekonomiska vinster. 

 1.1.1 Fysisk aktivitet 

När man tänker begreppet fysisk aktivitet kanske man associerar det till 

träning, men Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att det är all 

kroppsrörelse som sker som resulterar i ökad energiförbrukning. Det kan med 

andra ord bland annat innebära att springa, dansa, promenera, yoga, måla 

eller gestalta något med kroppen. De lyfter att det är viktigt att stimulera 

kroppen med rörelse, men på villkoret att det sker genom lek. Leken ska vara 

lustbetonad, målet är inte prestation utan kreativitet. Jensen (2013) framhåller 

att fysisk aktivitet finns i de estetiska ämnena, till exempel i drama som 

rymmer både lek, fantasi och kreativitet. När barnen gestaltar något med sin 

kropp så är det en fysisk aktivitet som också engagerar barnets sinnliga 

förmågor och med pedagogisk ledning kan det också fungera som estetiska 

lärprocesser.  

 1.1.2 Förskolans och pedagogernas roll 

För att en pedagog ska kunna utföra en fysisk aktivitet med barnen så måste 

pedagogen ha kunskap om fysisk aktivitet. Osnes m.fl. (2012) menar att 

kunskap är direkt avgörande för om en pedagog ska kunna stimulera barns 

rörelsebehov i förskolan. Förskolan jobbar utifrån sin läroplan, Lpfö 98 

(Skolverket, 2016), där några av dess strävansmål är att alla barn skall ges 

möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt att pedagogerna skall lägga en grund för god hälsa 

och skapa medvetenhet hos barnen om vad det innebär. Det står också i Lpfö 

98 (Skolverket, 2016) att varje barn skall ges möjlighet att uttrycka sig och 

utveckla sin skapande förmåga med hjälp av estetiska ämnen så som bild, 

sång, dans och rörelse. Det handlar i grund och botten om att försöka väva 



Fysisk	  aktivitet	  i	  förskolan	   	   Emelie	  Larsson	  

4 

 

samman flera ämnen i en och samma aktivitet och inte fokusera för mycket 

på varje enskilt ämne. Dans och rörelse ingår i begreppet fysisk aktivitet och 

med hjälp av dans ges barnet möjlighet att röra sig fritt till musik. Här 

behöver pedagogerna ha kunskap om hur de kan initiera denna fysiska 

aktivitet och kombinera den med olika ämnen.   

 Fysisk aktivitet kan även ges uttryck i leken. Ericsson (2005) menar att 

leken och den fysiska aktiviteten är centrala delar för barn och förskolans 

verksamhet. Hon menar att man inte ska skilja på dem allt för mycket då den 

fysiska aktiviteten ofta sker genom någon form av lek, de går därmed hand i 

hand. Ett exempel på en sådan lek kan vara när barnen leker 

Melodifestivalen. Barnen sjunger, dansar och imiterar det de kommer ihåg 

från Melodifestivalen och sina favoritlåtar. För barnen är det en lek men i den 

leken så sker den fysiska och motoriska utvecklingen då barnen hoppar, 

dansar och skuttar runt, de uttrycker sig med sin kropp och sina 

ansiktsuttryck, de visar känslor. Efter en sådan aktivitet blir barnen oftast 

trötta, men barnen skulle inte påstå att de har tränat, de har lekt 

Melodifestivalen och i den leken rymdes fysisk aktivitet, dans, drama och 

musik.     

 Raustorp (2004) framhåller att det är viktigt att prioritera fysiska 

aktiviteter som går att utföra under hela livet för att behålla en god fysik och 

hälsa. Det innebär inte bara att ge barnen fysisk aktivitet, det handlar om att 

barnet skall få kunskap om hur fysisk aktivitet kan bidra med positiva 

effekter på kroppen. Med kunskap kan vi förändra, utan reflektion över det 

som erfarits fortsätter man bara som vanligt. Raustorp (2004) menar att det är 

viktigt att pedagoger är medvetna om att det är skillnad på prestationsinriktad 

och hälsoinriktad träningslära. Vi ska inte prestera i förskolan, utan bara följa 

de riktlinjer som Lpfö 98 (Skolverket, 2016) gett oss där det klart och tydligt 

står att vi ska lägga grunden för en god hälsa hos barnen och ge dem 

möjlighet att utforska de estetiska ämnena.  
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 1.1.3 Vikten av stimulerande miljöer inomhus och utomhus 

För att ett barn ska känna lust till att röra på sig så måste miljön vara 

stimulerande, inbjudande och uppmana till fysisk aktivitet. Idag upplever jag 

att många pedagoger vill ha det lugnt och tyst inomhus med stillasittande 

aktiviteter och när de är utomhus så får barnen härja fritt, men varför inte ta 

tillfället i akt att använda inomhusmiljön som en arena för barns fysiska 

aktivitet? Osnes, Skaug och Kaarby (2012) framhåller att för att stimulera 

barns lek och fysiska aktivitet så måste miljön vara utformad så att den 

bjuder in till rörelse. Rummet eller utegården måste vara väl genomtänkt, inte 

minst i de materialval eller den utrustning man valt att köpa in. De menar att 

många pedagoger gärna köper in olika pedagogiska spel, leksaker och böcker 

där man kan sitta själv eller några stycken tillsammans vid ett bord, men att 

fysisk utrustning som t.ex. rullskridskor, cyklar, bollar och skidor inte köps 

in. Om vi vill att barnen ska röra på sig så måste vi utforma miljön så att det 

tydligt visar barnen att här ska vi utföra en fysisk aktivitet.  

 Grindberg och Jagtøien (2000) menar att inne- och utemiljön skall 

komplettera varandra, att man inte kan kräva samma fysiska expansion i de 

olika miljöerna. Inomhusmiljön har en begränsning om man vill utföra en 

fysisk aktivitet i hög fart, däremot finns det annat man kan göra inomhus som 

att krypa, åla, smyga och träna balans. Grindberg och Jagtøien frågar sig 

också om dagens förskolor är övermöblerade inomhus och om det kan vara 

en bidragande faktor till att stillasittande aktiviteter prioriteras, något som 

Ericsson (2011) håller med om som anser att bristen på de fria ytorna bidrar 

till vårt stillasittande. Däremot så menar Palla (2011) att det är ett medvetet 

val av pedagogerna att ha rummen övermöblerade för att det inte ska inbjuda 

till spring, hon menar att rummen och utomhusmiljön är konstruerade till att 

tjäna olika syften där spring och rörelse är mer ämnat för utomhusmiljön, 

dock kan det även ske inomhus vid vissa tider på dagen menar hon.  
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1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar 

pedagogerna har om fysisk aktivitet i relation till estetiska lärprocesser och 

hur dessa fysiska aktiviteter kan ge sig uttryck. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka föreställningar har pedagogerna om fysisk aktivitet i förskolan? 

• Hur resonerar pedagoger kring fysisk aktivitet i relation till estetiska 

lärprocesser? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel lyfter jag den forskning jag funnit relevant för min studie. 

Forskningen bygger på barnen och deras fysiska aktivitet, hur detta kan 

kopplas till estetiska lärprocesser och lek samt hur pedagogers kunskap och 

personliga intresse kan vara avgörande för hur mycket fysisk aktivitet som 

förekommer på en förskola. 

2.1 Pedagogers attityder avgörande för fysisk aktivitet i 

förskolan 

Egberg Mikkelsen (2011) menar att det är pedagogernas attityder till fysisk 

aktivitet som kan vara avgörande för om barnet får en god och hälsosam 

grund att stå på. Hans studie, som är gjord i Danmark, visar att pedagoger 

som hade personligt intresse och/eller kunskap om fysisk aktivitet var 

avgörande för om barnen fick minst 60 minuter fysisk aktivitet dagligen eller 

inte, men vad händer med de barn som är överaktiva och behöver mer än 60 

minuter fysisk aktivitet dagligen om pedagogerna inte har personligt intresse? 

I vissa fall kan barnet bli stämplat som det stökiga barnet av både kompisar 

och pedagoger. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) framhåller att barn med 

speciella behov, till exempel ADHD, ska tillgodoses och pedagogerna ska 

finnas där för barnet som stöttning. I den svenska skollagen (2010) står det 

bland annat att ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 

kräver”. Vilket jag tolkar som att om ett barn är överaktivt så måste 

pedagogerna ha kunskap om hur de ska bemöta barnet och ge barnet bästa 

möjliga förutsättningen för att dess skolgång ska bli så bra som möjligt, då 

kan inte pedagogerna ignorera den fysiska aktiviteten på grund av brist på 

personligt intresse för fysisk aktivitet. Osnes m.fl. (2012) lyfter att rörelse är 

barns sätt att kommunicera och att ett barn som saknar vissa motoriska 

färdigheter kan uteslutas ur en lek med andra barn, på samma sätt som barn 

kan uteslutas ur en lek på grund av bristfälligt tal och språkförståelse. 
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2.2 Barnens fysiska aktivitet påverkas av hur många 
timmar de spenderar på förskolan 

 O’Dwyer, Fairclough, Ridgers, Knowles, Foweather och Stratton (2013) har 

studerat hur barnens tid på förskolan påverkar deras fysiska aktivitet, om det 

är någon skillnad på barn som tillbringar heltid på förskolan kontra barn som 

går kortare veckor. Studien, som är gjord i Storbritannien, visar att det är stor 

skillnad, barnen som tillbringar kortare tid på förskolan utövade mer fysisk 

aktivitet än barnen som gick heltid på förskolan. Förklaringen tros vara att 

föräldrar aktivt hittar på något med barnen när de är hemma samt att barnets 

behov tillgodoses i större utsträckning hemma än vad som hinns med på 

förskolan. Författarna framhöll att miljön är en viktig komponent för att 

stimulera barns fysiska aktivitet, men att det inte räcker med att skapa en bra 

miljö med leksaker som uppmanar till rörelse, en närvarande pedagog är den 

viktigaste komponenten menar de och det räckte med endast en ledd fysisk 

aktivitet/vecka av en pedagog för att barnen skulle komma upp i en daglig 

kvot av vad som är rekommenderat.    

 Raustorp (2004) menar att under barnets fem-sex första år så sker den 

största motoriska utvecklingen då det sker en snabb tillväxt av nervsystemet. 

Genom att låta barnen utöva övningar där de tränar sin motorik och 

koordination så kommer deras kapacitet till fysisk aktivitet att öka. Hon 

menar att vi pedagoger ska försöka maximera barnens motorik och 

koordination i förskolan för att lägga en god grund för framtiden. 

2.3 Det estetiska, kroppsliga och sociala i fysisk 

aktivitet 

Lindqvist (2010) har studerat dans och estetiska lärprocesser, det sociala 

samspelet mellan barnen och vilken fysisk påverkan dans har på kroppen.  

Lindqvist menar att dans är ett fantastiskt ämne då det inte bygger på 

prestation eller tävling, här får barnen chans att bara vara och uttrycka sig 

med hjälp av sin kropp och musiken. Lindqvist lyfter att barnen upplevdes 

gladare då de fick samarbeta och känna gemenskap med de andra i 
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barngruppen genom att använda sig av dans. Barnen når hög grad av 

kondition och koordination med hjälp av dans men varje barn ges rätt till att 

göra sin egen tolkning samt att röra sig fritt i rummet. Fördelar med att 

använda sig av dans är att det är en fysisk aktivitet som man gärna kan 

använda inomhus, men den fungerar även utomhus. Lindqvist framhåller att 

med hjälp av dans skapar även barnen en fantasivärld, en värld som är 

mycket större än den plats de befinner sig i under aktiviteten, till exempel ett 

rum eller gymnastiksal. Dans handlar om glädje, lekfullhet, fantasi och mod 

där kroppen och individen ges möjlighet till estetiska uttryck. Grindberg och 

Jagtøien (2000, s.62) skriver: “Det är viktigt att framhålla att det estetiska i 

fysisk aktivitet inte nödvändigtvis handlar om det vackra eller eleganta. 

Estetik rymmer också kraft, styrka, svaghet och frånstötande inslag”. 

Lindqvist (2010) har även studerat flickors och pojkars förhållningssätt och 

inställning till olika fysiska aktiviteter. Hennes resultat visar att pojkar har en 

tendens att överskatta sin motoriska förmåga medan flickor ofta underskattar 

sig själva, något som även Osnes m.fl. (2012) sett och menar att bra eller 

sämre motoriska färdigheter ger olika status i barngrupper. Barn som har 

goda, motoriska färdigheter i lek och fysisk aktivitet är de som står högst i 

hierarkin, något som värderas särskilt bland pojkar. Hög status i en barngrupp 

påverkar barnets egen självbild positivt, likaså har det påvisats att barn med 

dålig motorisk förmåga kan leda till dålig status i barngruppen, dålig självbild 

och lågt självförtroende.   

2.4 Dansens och musikens betydelse 

Ericson (2000) menar att dans är en fysisk aktivitet där man med hjälpen av 

dansen utvecklar sina motoriska färdigheter, men att det ändå är viktigt att 

förstå att dansen är ett språk. Precis som i barnens lek så är det snabba 

vändningar i dans, det är explosivt, korta sekvenser med snabba byten, med 

hjälp av dessa likheter kan man lätt fånga barnens intressen för dans. 

Moerman (2014) menar att barnen med hjälp av dans kan kommunicera och 

dela med sig av sin kunskap, att bli sedd och lyssnad till, dock så bör man 

vara uppmärksam på att det kan ske missförstånd i tolkningen av budskapet. 
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Ericson (2000) lyfter att det finns vissa svårigheter med dans och gestaltning 

då ett budskap inte alltid är entydigt utan det är mottagaren som tolkar, 

budskapet kan därmed bli fel om mottagaren väljer att tolka det på ett annat 

sätt än dansaren hade tänkt. I detta fall kan mottagaren vara andra barn eller 

pedagogerna.  

 

Moerman (2014) menar att musikalisk träning främjar koncentrationen, den 

kognitiva utvecklingen och minnesträningen. Dansen är ett sätt för barn att 

uttrycka sig kroppsligt för att förmedla det de tänker, men dansen kan även 

vara ett hjälpmedel för att lära ut andra ämnen, till exempel matematik eller 

naturvetenskapliga ämnen. I matematiken så räknar man och i dans och 

musik finns det takt, ton och rytm. Dans och matematik skiljer sig därmed 

inte så mycket åt som man kan tro, det finns all anledning att använda sig av 

dansen som hjälpmedel. Moerman (2014, s.192) skriver att: ”Dans som 

kreativt och kroppsligt uttryck ger ökad stimulans åt barnets intellektuella 

och abstrakta föreställnings- och konceptualiseringsförmåga”. Han framhåller 

att det är viktigt att vi pedagoger lägger grunden för ett livslångt, kreativt 

tänkande, gärna så tidigt som möjligt. 
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3 TEORI 

I det här kapitlet redogör jag för mitt val av teori, estetiska lärprocesser, där 

jag betonar den personliga utvecklingen som kan ske i en estetisk lärprocess 

och hur leken går hand i hand med estetiska lärprocesser.  

3.1 Estetiska lärprocesser 

Estetik kan ses som ett sätt att utforska världen med alla våra sinnen, till 

exempel så utforskar man bland annat ljud och känsel i dansen. Selander 

(2009) menar att en estetisk lärprocess är något individuellt där det är barnet 

som subjekt som ensam utforskar sina sinnen och försöker förstå sin omvärld. 

Burman (2014) framhåller att estetiska lärprocesser är något som etableras 

mer och mer i förskolor. Han menar att man med fördel kan använda sig av 

estetiska lärprocesser i annan ämnesundervisning som matematik, 

naturkunskap eller idrott och hälsa, han är av åsikten att det estetiska mer 

eller mindre alltid är närvarande i de ämnen som inte kan ses som 

traditionella estetiska ämnen vilka är bild, musik, dans, drama och slöjd och 

på senare år även fotografi och film. Burman (2014, s. 8) skriver: ”Begreppet 

estetiska lärprocesser kan användas på många olika sätt, men i mer avgränsad 

betydelse handlar det i ett eller annat avseende om det lärande som kan ske 

när man själv skapar eller i erfarandet och tillägnandet av olika konstverk”. 

 Paulsen (1996) menar att vi med fördel kan använda oss av estetiska 

lärprocesser för att nå de mål som finns skrivna i förskola och skola. Hon tar i 

sin bok Estetik i förskolan upp sex olika kategorier som alla kan uppnås med 

hjälp av estetiska lärprocesser, de är personlig utveckling, expressivitet, 

mediekontroll, medveten formgivning, insikt och självinsikt. En kort 

sammanfattning av dem alla innebär att barnet med hjälp av estetiska 

lärprocesser ger barnet möjlighet att utvecklas på ett personlig plan, att 

utveckla sin fantasi, sitt eget tänkande och bearbeta sina känslor. Barnet ska 

också ges möjlighet till att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer. Det handlar 

om att man ska uppnå förståelsen av information och reflektera kring olika 
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processer för att förstå sitt samband med världen. Bamford (2006) håller med 

och menar att estetiska lärprocesser kan bidra till att utveckla individen på ett 

personligt plan. En estetisk lärprocess innebär att försöka förstå världen och 

bilda en helhet och med hjälp av estetiska lärprocesser kan barnet få utforska 

sina känslor, kunskaper och erfarenheter.   

 Aulin-Gråhamn (2004) menar att vi lever i en tid där sociala medier och 

internet gör att information är mer tillgängligt idag än det var för till exempel 

20 år sedan. Hon menar att vi kan använda oss av estetiska komponenter som 

ljud, rörelse, färg och konstnärliga uttryck för att bearbeta all information 

som vi tilldelas, reflektion är idag viktigt för individen. För att bearbeta och 

reflektera kring all information så kan man använda sig av estetiska 

lärprocesser, till exempel så kan man gestalta, dramatisera eller använda sig 

av dans för att bearbeta den information som man tagit del av.  

 3.1.1 Leken i den estetiska lärprocessen 

Paulsen (1996) menar att leken och estetiska lärprocesser går hand i hand, det 

finns många likheter att ta till vara på. Hon menar att leken oftast är spontan, 

fri och utvecklande för barnet. I leken finns det utrymme för fantasi, barnet 

ges möjlighet att kliva in i en egen, påhittad värld, något som kräver att 

barnet är kreativt och kan tänka själv, vara självständig. I vissa fall är det fler 

barn som hittar på en lek tillsammans, ett barn kan komma med förslag och 

det andra barnet vidareutvecklar leken, de bygger på med olika delar utifrån 

sina livserfarenheter och till slut har de skapat en egen fantasivärld. Paulsen 

menar vidare att de estetiska lärprocesserna också är spontana, de går så bra 

ihop för att de är till för att vidareutveckla barnet. Paulsen (1996, s.64) 

skriver:  

 
 “Att barnet får sina estetiska behov tillfredsställda bidrar alltså till att skapa personlig 

 tillfredsställelse hos barnet, utveckla dess personlighet, till att det uppfattar sig självt som 

 skapande och med tro på sig självt som skapande individ senare i livet”. 

 

Paulsen (1996) menar också att vi med hjälp av leken ges möjlighet till att 

utforska nya material och uttrycksformer. Till exempel så nämner hon att 
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barnet leker när det tar på lera, använder akrylfärg, dansar och imiterar 

rörelser eller gestaltar och gestikulerar. Det handlar om att lära känna 

materialet eller nya rörelser, att förstå det som helhet, hon jämför det med 

att lära sig alfabetet. Jag måste först lära mig bokstäverna i alfabetet innan 

jag kan lära mig att läsa, jag måste förstå mitt material innan jag kan arbeta 

med det.  
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4 METOD 

I följande kapitel kommer val av metodansats, datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande, bearbetning av data, metoddiskussion samt etiska 

överväganden att presenteras.  

4.1 Intervju 

Jag har valt kvalitativ intervju som metod. Jag funderade länge på vilken 

metod som skulle ge mig mest information om det jag vill veta och kom fram 

till att en enkätundersökning vore bra för min studie då jag skulle kunna få en 

bred bild av det jag undersöker, dock märkte jag när jag skulle skriva 

frågorna till enkätundersökningen att det var många frågor som krävde 

följdfrågor eller många frågor jag ville ha svar på där man inte kunde skriva 

bestämda svarsalternativ, jag tänkte därför om och kom fram till att jag med 

hjälp av intervjuer skulle få den information och data jag behöver för min 

studie. Løkken och Søbstad (1995) menar att intervju är en nödvändig metod 

och den mest lämpade om man söker svar och vill få en uppfattning om en 

annan människas tankar, åsikter och erfarenheter. De menar också att en 

intervju kan vara bra för att reda ut eventuella missförstånd. Christoffersen 

och Johannessen (2012) lyfter att kvalitativa intervjuer sker med ett fåtal 

personer som kan mycket om sitt område, förslagsvis 6-8 stycken. Min 

intervju kommer att bygga på semistrukturerade intervjuer vilket jag tolkar 

som att frågorna är öppna och respondenten får därmed möjlighet att uttrycka 

sig fritt utifrån sin kunskap och sina åsikter.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes på tre olika förskolor i Karlstad kommun där två 

förskollärare intervjuades enskilt på varje förskola, totalt sex stycken 

intervjuer. Jag har medvetet valt att intervjua två förskollärare på samma 

förskola, dock i enskilda intervjuer, för att se om de delar samma uppfattning 

om deras verksamhet. Jag valde även att utföra studien på tre valda förskolor 
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för att se om det fanns likheter och olikheter mellan dem. De intervjuade 

förskollärarna var alla verksamma på avdelningar med äldre barn, 3-5 år. Jag 

valde även medvetet att endast intervjua förskollärare då de ska ha hög 

kompetens inom detta område efter avslutad utbildning, något som såklart 

även barnskötare etc. kan ha, men jag gjorde det valet för att utesluta 

möjligheten att svaren kunde skilja sig åt baserat på vilken utbildningen de 

har. Henricson (2012) lyfter att en kvalitativ undersökning får bäst resultat 

om man intervjuar färre personer som har erfarenhet och kunskap om det 

man vill undersöka istället för att till exempel använda sig av en 

enkätundersökning där man får ett större urval, men som eventuellt kan lite 

om forskningsområdet.  

4.3 Genomförande 

Jag kontaktade förskolorna och bestämde tid enligt deras önskemål med 

förståelse för att deras verksamhet går först. Jag gjorde min intervjuguide (se 

bilaga A) med frågor som skulle ge mig svar på mina forskningsfrågor. 

Förskollärarna fick även ta del av ett informationsbrev där de informerades 

om studien och dess syfte och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i min studie. De fick även skriva under en samtyckesblankett där 

de godkände att delta i studien. Intervjuerna gjordes på deras förskolor under 

tiden som alla barnen var utomhus för att det inte skulle finnas något 

störningsmoment. Jag spelade in intervjun för att lättare kunna bearbeta all 

data i efterhand samt förde anteckningar. Under tiden som intervjun pågick så 

dök det upp fler frågor hos mig men jag valde att inte fråga dem eftersom jag 

ville att alla förskollärare skulle svara på samma frågor, jag försökte även att 

inte ställa ledande frågor för att inte påverka deras svar. Efter intervjuerna så 

gjordes en transkribering av empirisk data. 

4.4 Bearbetning av data 

Efter varje intervju så valde jag att transkribera intervjun direkt då jag hade 

den färskt i mitt minne, jag hade även spelat in intervjun men i min 
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transkribering så kunde jag lägga in gester och skratt som respondenten 

gjorde under tiden, något jag ansåg hade betydelse för de svar jag fick. Jag 

transkriberade intervjuerna och skrev ordagrant ner vad dem sa, med 

undantag för att jag valde bort om det skedde en upprepning samt att jag 

valde att ta bort tysta pauser. Material som inte var av intresse för mina 

frågeställningar valde jag också att ta bort så att det väsentliga fick ta plats 

istället. Efter transkriberingen kunde jag utläsa att pedagogerna pratade om 

liknande saker i sina intervjuer vilket gjorde att jag kunde sortera in deras 

svar i fyra olika kategorier. Kategorierna uppkom efter avslutade intervjuer 

när jag började analysera det de sagt. De kategorier jag landade i var: 

• Fysisk aktivitet utifrån pedagogernas perspektiv 

• Det estetiska i den fysiska aktiviteten 

• Den fysiska aktiviteten inomhus och utomhus 

• Pedagogernas personliga intresse för fysisk aktivitet 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Löfdahl (2014) framhåller att ett examensarbete inte definieras som forskning 

i lagens mening, men att jag måste följa de regelverk som finns. I min 

forskning har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram och dessa är: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att mina respondenter skall informeras om 

studiens syfte och hur den kommer gå till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna skall även informeras om att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande i studien utan anledning. 

Jag kontaktade tre förskolor där jag varit och vikarierat och informerade om 

min studie och dess syfte samt att jag ville undersöka detta med hjälp av 

intervjuer. Jag skickade ut ett informationsbrev till förskolorna (se bilaga B) 

där mina respondenter blev informerade om studiens syfte och att de hade 

möjlighet att avsluta sitt deltagande under studiens gång om så önskades. De 
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informerades om att deras namn skulle vara fiktiva i min forskning och att 

allt behandlades konfidentiellt.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna samtycker till att delta i min 

studie (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket kan när som helst upphävas utan 

anledning. Mina respondenter har fått skriva på ett samtyckeskrav där de 

godkänner att de deltar i min studie. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och 

att uppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deras riktiga namn finns inte dokumenterade utan 

är fiktiva och deras förskolors namn nämns inte i studien.  

Nyttjandekravet innebär att jag endast får använda mitt material i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Jag kommer endast använda 

insamlad data för min studies syfte, när mitt examensarbete är godkänd så 

kommer dessa uppgifter att förstöras så att obehöriga inte kan det del av 

materialet.   
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redogörs de resultat jag fått fram i min studie. Jag vill 

poängtera att vissa resultat kan förekomma flera gånger under olika rubriker 

då de går in i varandra.  

Jag kommer att benämna respondenterna vid fiktiva namn. Carolina har 

arbetat som förskollärare i tre år, Helena har arbetat som förskollärare i 43 år, 

Sofia har arbetat som förskollärare i 10 år, Kalle har arbetat som förskollärare 

i 26 år, Anna har arbetat som förskollärare i 32 år och Rebecca har arbetat 

som förskollärare i 8 år.  

5.1 Fysisk aktivitet utifrån pedagogernas perspektiv 

Resultatet av samtliga intervjuer visar att pedagogerna anser att fysisk 

aktivitet är något som är ständigt förekommande i barnens vardag. Den 

fysiska aktiviteten finns överallt i deras liv, när de springer, hoppar, klättrar 

och när de dansar, leker och går promenader. Anna framhöll att den fysiska 

aktiviteten främst fanns i barnens spontana lek. 

 Anna: Den fysiska aktiviteten finns i barnens spontana lek. De är så bra 

 på att leka va, våra barn, så det finns ingen anledning att störa dem med 

 styrda aktiviteter. Ibland kan vi såklart göra danser med dem, det tycker 

 de är kul, de gillar ju Mello (Melodifestivalen) väldigt mycket så det 

 försöker vi ju leka med dem när det är aktuellt, då blir det ju mycket 

 estetiskt i det, både dans och sång faktiskt.  

Carolina menade att behovet av ledda fysiska aktiviteter inte riktigt fanns hos 

dem, då mycket annat i förskolan är styrt om dagarna. Hon menade att det 

kunde vara skönt för barnen att få röra sig fritt i sin spontana lek utan att en 

vuxen fanns tillgänglig och tillrättavisade dem.  

 Carolina: Allt är ju redan så styrt. Det är styrt när barnen äter frukost, 

 när vi ska ha samling, när vi ska gå ut, när vi äter lunch och mellanmål. 
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 Det kan vara skönt för barnen att bara få vara där emellan och låta dem 

 leka fritt. 

 5.1.1 Ökad koncentrationsförmåga och ökat självförtroende 

Helena hävdar att fysisk aktivitet är alldeles livsnödvändigt för barnens 

utveckling. Hon menar att en god motorik och rörelseförmåga stärker barnen, 

inte bara fysiskt utan också psykiskt. Barnen får bättre självförtroende och ett 

gladare humör. 

 Helena: Jag tycker det är jätteviktigt med fysisk aktivitet, jag är verkligen 

 en ambassadör för fysisk aktivitet och är en sådan som gärna ser att vi 

 använder oss mer av det i förskolan. Min erfarenhet är att barnen blir 

 piggare och gladare när de får röra på sig, barn har ett stort behov av att 

 röra sig. Jag tänker också att fysisk aktivitet är otroligt viktigt för det gör 

 också att när du väl behöver sitta och koncentrera dig, så tror jag att det 

 går lättare om man får röra sig mycket, eller jag vet det rättare sagt. Efter 

 mina 43 år i branschen så har jag sett att rörelse gör att barnen orkar 

 sitta stilla längre stunder. Fysisk aktivitet är ju bra för hälsan hela vägen 

 från det att du är liten tills du dör så att säga, inte bara för de fysiska utan 

 även för det psykiska. 

Helena menade att om barnen hade stimulerats med mycket fysisk aktivitet 

på förmiddagen så hade samtliga barn lättare att behålla koncentrationen 

senare under dagen. Sofia är enig med henne och menar att hon ser en stor 

skillnad på barnen och att de orkar utföra stillasittande aktiviteter längre 

stunder om de har fått utlopp för sin energi tidigare under dagen.  

 Sofia: När barnen får utlopp för sin energi så kan de göra mer 

 stillasittande aktiviteter som kräver mer koncentration. Jag upplever 

 också att de barn som har sämre motorik har sämre 

 koncentrationsförmåga. Då försöker vi träna barnet i de rörelser som det 

 har svårt med, uppmuntra barnet att röra på sig. Det märks också så väl 

 om vi inte varit ute och rört oss på förmiddagen, herre gud det blir 
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 kalabalik här då på eftermiddagen, kaos. Barnen behöver verkligen röra 

 på sig varje dag. 

Anna menar att koncentrationsförmågan säkert hör ihop med fysisk aktivitet 

men att hon inte kunde säga att hon sett den effekten själv.  

 Anna: I teorin så borde det vara så, men det är ingenting som jag har 

 märkt av personligen. Överaktiva barn har ändå svårt för att koncentrera 

 sig och sitta stilla, eller ja, det är min erfarenhet i alla fall. Sen kan vi 

 dansa och sjunga och stoja bäst vi vill hela dagarna men det ger ändå 

 ingen effekt på de överaktiva barnen.    

5.2 Det estetiska i fysisk aktivitet 

Det verkar råda en föreställning om att fysisk aktivitet innebär att du måste 
springa och komma upp i hög puls för att utföra en fysisk aktivitet. Min 
uppfattning är att vi lätt glömmer bort att all rörelse vi utför med kroppen är 
en fysisk aktivitet. I min intervju så frågade jag om hur pedagogerna 
resonerade kring fysisk aktivitet i relation till estetiska lärprocesser. Det 
första alla pedagogerna tänkte på var dans. 

 Sofia: Dans är ett underbart ämne, all typ av rörelse som man utforskar 
 med kroppen är spännande för barnen. Med dansen får barnen möjlighet 
 till att uttrycka sig, det blir på något sätt fritt och spontant även om vi 
 pedagoger finns med och styr upp så att det inte spårar iväg helt. 

Carolina lyfte en dansaktivitet som de hade utfört tillsammans med barnen 
som de kallade Just Dance, en aktivitet där man med hjälp av digitala verktyg 
scannar en QR-kod, så visas det en dans på en tv-skärm där barnen får 
imitera rörelser. 

 Carolina: Barnen älskar Just dance och det blir så enkelt och 
 lättillgängligt för dem eftersom de bara kan komma och be om en 
 datorplatta och scanna QR-koden, så har de dansen där sen. Då behöver 
 inte alltid vi pedagoger vara med, fast jag personligen är gärna med på ett 
 hörn för att det är så kul. Man märker verkligen glädjen hos barnen när 
 de dansar och att de tycker det är roligt och spännande, de utforskar ju 
 nya rörelser med sin kropp och ibland kan jag se hur barnen blir 
 förvånade över vilken rörelse de kunde utföra.  
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 Emelie: Har du tänkt på att det är en estetisk lärprocess kopplad till 
 fysisk aktivitet som ni utför under Just dance? 

 Carolina: Nej det har jag faktiskt inte gjort, jag tänker att en fysisk 
 aktivitet är när vi springer eller klättrar, det är ett ganska svårt begrepp, 
 haha. Fast nu när du säger det så är det klart att det är en estetisk 
 lärprocess. Det är ju egentligen självklart. Barnen lär sig ju inte bara 
 dans och rörelser utan att imitera det de ser på tv:n, de tittar på 
 kompisarna och ja, säkert massa annat också.  

Det framgår att Carolina inte tänkt tanken att den fysiska aktiviteten kan 
finnas i andra ämnen och rörelser som i detta fall dans, utan för henne är det 
ett laddat begrepp som hon verkar koppla ihop med träning eller när barnen 
springer, hoppar och klättrar. Rebecca verkar också ha en osäkerhet kring 
begreppet estetiska lärprocesser kopplat till fysisk aktivitet, hon beskriver ett 
exempel på en aktivitet som de gjorde en gång med barnen, men avslutar med 
att titta frågande på mig under intervjun och verkar själv vara osäker på om 
man kan räkna det som fysisk aktivitet. 

 Rebecca: På våren när det börjar bli varmt så kan vi ta med material 
 utomhus, så en gång så la vi ut ett gigantiskt papper och så fick barnen 
 måla med färg, de använde hela kroppen, de stod liksom på knä och bar 
 upp sig själv och de gjorde stora rörelser, det kan man väl säga är en 
 estetisk lärprocess som kan kopplas till fysisk aktivitet? 

5.3 Den fysiska aktiviteten inomhus och utomhus 

Pedagogerna framhöll att brist på plats inomhus bidrog till att det på ett 

naturligt sätt skedde lugnare, stillasittande aktiviteter inomhus och att barnen 

fick röra på sig när de gick ut på förmiddagen. Carolina menade att det var 

svårt att utföra fysiska aktiviteter inomhus då hon ansåg att väggarna 

hämmade rörelsen,  

 Carolina: Inomhus finns ju väggarna som bromsar barnens fysiska 

 aktivitet, men när vi kommer ut så finns inte väggarna så det sker mer 

 naturligt för barnen att börja springa och röra sig, fast det är klart att de 

 springer inomhus också men då försöker vi pedagoger bromsa dem, och 

 det är ju främst för att ingen ska komma till skada. 
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På Sofias förskola fanns det ett specifikt rörelserum, det var omöblerat för att 

det skulle uppmana till rörelse och fysisk aktivitet. I det rummet utförde de 

Miniröris, ett rörelseprogram utformat av Friskis och Svettis, vilket är en 

blandad kompott av olika rörelser som främjar motoriska färdigheter. 

Miniröris utförs tillsammans med pedagoger som visar rörelserna och leder 

barnen, i bakgrunden finns det musik och denna varierar beroende på vad det 

är barnen ska göra, ibland är musiken lugn och ibland är den glad och 

fartfylld.  

 Sofia: Ja men barnen vet att i de andra rummen inomhus så springer vi 

 inte utan det är regler som de känner till, men i det tomma rummet som vi 

 kallar gymmet så är det meningen att barnen ska få springa och härja och 

 minst en gång i veckan, ibland två, så är vi där och kör Miniröris, barnen 

 älskar det! 

 Emelie: Anser du att det sker en estetisk lärprocess under denna aktivitet? 

 Sofia: Oh ja, det är ju så mycket estetik som det bara kan bli, det är ju 

 dans och rörelse, musik, barnen kan sjunga med, de arbetar tillsammans, 

 de tittar på varandra och lär av varandra, det är ju nåt vi gör tillsammans 

 för att det ska vara roligt och utmanande för barnen. Det är ju massa 

 estetiskt i denna aktivitet. 

 Emelie: Är detta en aktivitet som ni kan göra utomhus också eller sker den 

 bara inomhus? 

 Sofia: Varje fredag så kör vi detta utomhus tillsammans med de andra 

 avdelningarna, vi har en scen här utanför som vi brukar göra det på, och 

 vi gör det varje vecka året om, sommar som vinter. Så du kan ju tänka dig 

 hur mycket jobbigare det blir med alla vinterkläder barnen har på sig, där 

 kan vi snacka att de övar sin motorik, samtidigt så tycker de att det är så 

 kul det här med dans och musik, alla barn älskar det verkligen. Man ser 

 liksom hur glädjen lyser i dem. 

Kalle menade att den fysiska aktiviteten fick ta plats utomhus då brist på 

plats gjorde det svårt att utföra något inomhus. Han betonade dock att den 
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fysiska aktiviteten ofta blir spontan i barnens egen lek men att det inte gör 

någonting då barnen är uppfinningsrika med mycket fantasi. 

 Kalle: Vi har mestadels den fysiska aktiviteten utomhus, den är spontan 

 för det mesta, det är väl nån gång ibland sådär som vi kan anordna och 

 styra upp nånting, typ nån hinderbana eller liknande. På vintern så brukar 

 barnen åka mycket pulka ner för kullen och bygga snögubbar. Fast 

 egentligen ser jag liksom ingen anledning att styra upp en fysisk aktivitet 

 åt barnen utomhus, jag tycker att barnen kan få leka och roa sig själva, 

 kanske att vi ger dem nåt material eller öppnar förrådet med massa roliga 

 leksaker men sen är det ju bara deras egen fantasi som sätter gränserna, 

 och fantasi har barnen gott om, det är ingen bristvara direkt.  

5.4 Pedagogernas personliga intresse för fysisk 

aktivitet 

Jag inledde alla intervjuer med att fråga hur fysiskt aktiva pedagogerna själva 

var som barn och hur fysiskt aktiva de är idag för att se om det kunde vara en 

bakomliggande faktor till deras förhållningssätt till fysisk aktivitet idag. 

Resultatet visar att Sofia som själv var mycket fysisk aktiv på sin fritid idag 

utförde många fysiska aktiviteter på förskolan, till exempel Miniröris två 

gånger i veckan. Hon uppmärksammade även att fysisk aktivitet kunde ha ett 

samband med koncentrationsförmågan då hennes erfarenheter var att barnen 

med sämre motorik hade sämre koncentrationsförmåga. Lika så var det för 

Helena som ansåg att fysisk aktivitet var alldeles livsnödvändigt för barnen, 

hon hade också uppmärksammat att fysisk aktivitet kan ha ett samband med 

koncentrationsförmågan och barnens självförtroende. Helena är på sin fritid 

mycket fysiskt aktiv och tränade själv minst fyra gånger i veckan. Anna 

tränade inte någonting på sin fritid då hon, enligt henne själv, inte hade något 

intresse för det och hon hade inte uppmärksammat om barnen blev mer eller 

mindre koncentrerade av att röra på sig. Kalle tränade heller ingenting på sin 

fritid och han ansåg att barnen inte behövde styrda aktiviteter då barnen 

skötte det själva i sin spontana lek.  
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5.5 Resultatanalys 

Jag har sammanställt en analys av det resultat som framkommit. 

 5.5.1 Glädjen med dansen 

Moerman (2014) framhåller att dans och musik är något som bör främjas i 

förskolan och att dansen är ett ämne som med fördel kan användas som 

hjälpmedel för att lära ut andra ämnen, till exempel matematik. Förutom att 

barnen får röra sig i dansen så blir det en social interaktion med de andra 

barnen. Dansen i sig kan ses som ett eget språk vilket gör att barn som är 

tillbakadragna ofta ser dansen som sitt språk och vågar ta för sig av rummet, 

det blir som två olika barn fast i en och samma kropp. Moerman (2014, 

s.183) skriver att: 

 

 ”Lärande sker i interaktion, mellan läraren och de lärande, de lärande sinsemellan, och 

 mellan det lärande subjektet och det som ska läras. Dans främjar, förutom glädjen att 

 dansa och att lära, momentant samspel och senso-motoriskt engagemang i lärandet, 

 effektiv assimilering och varaktig lagring av kunskap. Därtill uppmuntrar dans som 

 självuttryck alternativa synsätt, ett kritiskt tänkande i lärprocessen liksom den lärandes 

 skapande av identitet och av en egen plattform i vetandets ofantliga värld”. 

 

Förutom det fysiska så får barnen chans till att uttrycka sig kroppsligt och 

även läsa av andra barns kroppsspråk, då dansen sker i interaktion med andra 

barn. Det blir ett socialt samspel som stärker det kommunikativa mellan 

barnen. Lindqvist (2011) menar att dans är ett stort begrepp som kan innebära 

många olika saker beroende på vem som tolkar den. Dans som man dansar på 

disco eller till dansband kallar Lindqvist för kulturell dans. Den som dansar 

med en medvetenhet om det estetiska kallar Lindqvist för dans i estetisk 

form. Dansen ses då som ett språk och i denna form av dans ryms gestaltning 

och improvisation som innebär en stor frihet för den som dansar.  

 Dansen är beroende av musik, barnen gör en individuell tolkning av 

musiken och uttrycker sig med hjälp av dansen som instrument. Dansen kan 

även användas i syftet att imitera antingen rörelser eller en annan person. 

Imiterar man en annan person kan man använda sig av leken Spegelvänd, där 
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barnen står mitt emot varandra och gör samma rörelser och en leder dansen 

och den andra följer. För barnen är detta en lek, men samtidigt så tränar de på 

att leda och följa, turordning och regler. Barnen utför en fysisk aktivitet och 

detta görs med hjälp av dans och musik, en estetisk lärprocess. Detta är något 

som kan kopplas till det som Sofia framförde under intervjun. Hon menade 

att barnen får bättre motorik, koordination och kondition med hjälp av dansen 

då den berör kroppens alla delar. Något som även Carolina höll med om som 

framförde att hon såg mycket glädje hos barnen då de kunde upptäcka 

rörelser de själva inte visste om att de kunde utföra. Med hjälp av estetiska 

lärprocesser så kan barnen upptäcka och se världen på nya sätt. I dansen kan 

de uppleva och känna något som finns inom dem, men som i vanliga fall 

eventuellt inte kommer fram. Med hjälp av dansen kan jag utveckla mig själv 

som individ.  

 5.5.2 Den spontana leken 

Egberg Mikkelsen (2011) lyfter att den fysiska aktiviteten exploderar i 

barnens fria lek, vilket kan vara en bidragande faktor till att pedagogerna inte 

använder sig av ledda fysiska aktiviteter utomhus. I leken finns den fysiska 

aktiviteten närvarande och den utförs oftast i duo eller grupp, i interaktion 

med andra. Säljö (2011) menar att det sociala samspelet och interaktionen 

kan bidra till ökad fysisk aktivitet då barnen lär av varandra, eller av 

pedagogerna. Paulsen (1996) framhåller att vi i den fria leken får möjlighet 

till att utforska nya material, något hon kopplar till estetiska lärprocesser. I 

utforskandet hittar man nya alternativa vägar och får nya sinnliga 

upplevelser. Detta är något som jag kopplar till att pedagogerna gärna såg att 

den fysiska aktiviteten utfördes utomhus och att den skedde i barnens 

spontana lek där de fick utlopp för sin kreativitet och fantasi. Vissa av 

pedagogerna var av åsikten att vi inte behöver styra upp aktiviteter åt barnen 

utan att de sköter det bra själva, Kalle ansåg att barnen utvecklar sig själva 

och sin fantasi och kreativitet genom att leka fritt, att vi pedagoger ibland 

måste backa och observera istället för att infiltrera.  
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Barnen springer och rör sig i sin spontana lek, men för att stimulera god 

grovmotorik och koordination så måste det finnas rätt förutsättningar för 

detta i miljön barnen vistas i. Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att om 

vi vill stimulera barns fysiska aktivitet i deras fria lek så måste rätt 

förutsättningar finnas i miljön. Utemiljön måste vara inbjudande och 

innehålla material som stimulerar barnens grovmotoriska färdigheter. Vill vi 

att barnen ska lära sig klättra så måste det finnas en klätterställning, vill vi att 

barnen ska lära sig krypa så måste det finnas saker att krypa under ute på 

gården. Vill vi uppmana till mer rörelse inomhus så måste vi eventuellt 

plocka bort möbler och annat material så att rummet inbjuder till rörelse. 

Vilket Sofia hade gjort på sin förskola, de hade ett helt rum som var ämnat 

för spring och rörelse, då de såg vikten av att utföra fysisk aktivitet både 

inomhus och utomhus.     

 De flesta pedagoger var överens om att barnen får nog med rörelse i sin 

spontana lek och helst i utomhusmiljön, och i och med det så finns det ett 

ansvar för att gården har rätt förutsättningar för att stimulera utvecklandet av 

barnens fysiska kapacitet. Osnes m.fl. (2012) framhåller att när ett barn leker 

och rör på sig så är det just lek för dem, inte träning eller att de utför en 

fysisk aktivitet, vilket kan vara en anledning till att inte ha en ledd fysisk 

aktivitet, men vad händer med de barnen som inte rör på sig? Vad händer 

med barnen som är mer tillbakadragna och inte vågar, barnen som har sämre 

motorik än de andra barnen? Hur stimuleras de i sin fysiska aktivitet om det 

aldrig förekommer ledda fysiska aktiviteter?  

 5.5.3 Fysisk aktivitet ger ökad koncentrationsförmåga och glädje 

Moerman (2014) är av åsikten att barns koncentrationsförmåga ökar vid 

stimulans av fysisk aktivitet i kombination med musik varpå han förespråkar 

att all fysisk aktivitet sker i samband med musik i bakgrunden, till exempel 

dans eller hinderbana. Ericsson (2005) menar att motoriska svårigheter kan 

påverka koncentrationsförmågan negativt. Det innebär att om ett barn har 

problem med några av de motoriska färdigheterna, till exempel att balansera, 

klättra eller hoppa, så har barnet i regel låg koncentrationsförmåga. Ericsson 

(2005, s.70) skriver: ”Ungefär hälften av alla barn som har motoriska brister 
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har också lätta eller stora koncentrationssvårigheter”. Detta är något som två 

av pedagogerna i min studie sett och båda poängterade att om de såg ett barn 

som hade problem med någon av de grovmotoriska färdigheterna så övade de 

extra mycket på dem, med kunskap om att det även påverkar 

koncentrationsförmågan. Helena och Sofia var överens om att barnens 

koncentrationsförmåga blev bättre om barnen hade utfört fysiska aktiviteter 

under dagen. Sofia hade även sett att barn med dålig motorik oftast hade 

sämre koncentrationsförmåga. Dock så hade Anna inte märkt av det även om 

hon menade att det borde vara så i teorin. Om Anna inte såg det på grund av 

att hon själv inte utför fysiska aktiviteter på sin fritid är inget jag kommer få 

svar på, däremot är det frestande att tänka tanken att det kan finnas ett 

samband med att hon inte uppmärksammar det eller drar den kopplingen 

själv. Grindberg och Jagtøien (2000) framhåller att barn som har en god 

fysik, motorik och koordinationsförmåga känner sig starkare i sin kropp och 

har lättare att känna tillit till andra barn. Om barnet har en god fysik ger det 

förutsättningar för att barnet ska våga utmana sig själv i andra fysiska 

aktiviteter det aldrig prövat på. De menar vidare att med gott självförtroende 

och tillit till andra barn ökar även lusten för att socialisera sig med andra 

barn.     

 Carolina berättade under intervjun om en studie hon hade läst, tyvärr kom 

hon inte ihåg namnet på studien, där ett barn satt i ett klassrum med en lärare 

som stod och hade lektion. Barnet tappade sin penna i golvet och böjde sig 

ner för att plocka upp den. Under den tiden så kunde barnet inte höra vad 

läraren sa för att all koncentration som barnet hade förmåga att använda sig 

av gick åt till att plocka upp pennan, en motorisk färdighet. Den studien 

visade att om barnet hade haft god grovmotorik så hade barnet hört vad 

läraren sa under tiden som det plockade upp pennan då barnet även hade haft 

en högre koncentrationsförmåga som hade räckt till att båda plocka upp 

pennan och lyssna på läraren samtidigt. Pedagogerna har ofta förståelse för 

att fysisk aktivitet och koncentrationsförmågan hör ihop, men en del 

pedagoger känner inte att de har rätt kunskap för att stimulera barnens 

koncentrationsförmåga. 
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 5.5.4 Fysisk aktivitet beroende av pedagogernas intresse? 

Egberg Mikkelsen (2011) har i sin studie sett att det är pedagogernas 

inställning till fysisk aktivitet och deras personliga intresse av den fysiska 

aktiviteten som avgör hur mycket eller lite ledda fysiska aktiviteter som sker 

på förskolan. Han menar att på de förskolor där pedagoger hade lågt eller 

inget personligt intresse av fysisk aktivitet, var den planerade och ledda 

fysiska aktiviteten i princip obefintlig och inställningen bland de 

pedagogerna var att barnen fick den fysiska aktiviteten i den spontana och 

fria leken. I och med att jag hade läst Egberg Mikkelsens (2011) studie om 

hur pedagogernas inställning till fysisk aktivitet kan vara avgörande innan jag 

gjorde mina intervjufrågor, så var jag själv nyfiken på att se hur vida detta 

kunde stämma in på de pedagoger jag skulle intervjua. I resultatet framkom 

att Sofia och Helena tränade väldigt mycket på sin fritid och hade alltid varit 

mycket fysiskt aktiva, även som barn. De utförde fysiska aktiviteter i 

förskolan och pratade om vikten av den och vilka hälsovinster vi kan göra på 

att utföra fysiska aktiviteter i förskolan tillsammans med barnen. Anna och 

Kalle var inte fysiskt aktiva på sin fritid, de tränade ingenting och hade 

egentligen aldrig haft intresse för fysisk aktivitet. De ansåg att den fysiska 

aktiviteten inte behövde vara ledd eller planerad av pedagog utan att den 

gärna fick ta plats i barnens spontana lek. Om det går att göra dessa 

paralleller låter jag vara osagt, studien är gjord på för få människor för att det 

ska vara relevant, det kan rent av vara en slump att jag fick fram det resultat 

jag fick. Däremot är det en spännande tanke att tänka och jag tror inte alls att 

det är omöjligt att ett sådant samband existerar.   
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuterar jag de resultat jag fått fram i min studie utifrån den 

litteratur jag finner relevant.  

6.1 Resultatdiskussion 

Burman (2014) menar att estetiska lärprocesser är något som är ständigt 

närvarande i barnens vardag. Han menar att vi kan och bör, med fördel, 

använda oss av estetiska lärprocesser i all typ av ämnesundervisning då 

barnen får lära sig med hjälp av nya tekniker, material och i stimulerande, 

kreativa miljöer. Han menar att det inte bara finns ämnesinriktad kunskap att 

vinna utan även sinnlig och kroppslig kunskap att få. I och med detta så 

kopplar jag det gärna till fysisk aktivitet då den kan utformas på så många 

olika sätt och barnen ges möjlighet att utforska nya material och 

tillvägagångssätt, de får vara en del av en kreativ process och upptäcka nya 

möjligheter med sin kropp.    

 Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att lek och fysisk aktivitet ofta 

sätts i samma mening, detta för att visa på vikten av att de är relaterade till 

varandra och att fysisk aktivitet egentligen handlar om lek. I leken finns 

utrymme för fantasi och kreativitet. Paulsen (1996) framhåller att leken går 

hand i hand med estetiska lärprocesser då leken ofta är fri och spontan. I 

leken ges man möjlighet att upptäcka nya färdigheter hos sig själv i både 

ledarroll och språkutveckling, med hjälp av den estetiska lärprocessen 

handlar det om att barnet ska skapa en personlig tillfredsställelse. I 

intervjuerna så nämnde pedagogerna att leken bör vara fri och spontan, dock 

så nämnde de ingenting om att upptäcka nya sidor hos sig själva eller att vara 

en del i en estetisk lärprocess, vilket får mig att fundera över om de 

överhuvudtaget tänker i de banorna eller om de bara gör för att de känner att 

det blir bäst så, finns det en pedagogisk tanke bakom pedagogernas 

agerande?  
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Begreppet fysisk aktivitet i relation till estetiska lärprocesser kan ha varit 

något diffust för respondenterna att förstå. Under intervjuerna framkom det 

att samtliga pedagoger inte förstod innebörden av begreppet fysisk aktivitet. 

Samtliga svarade tveksamt att det väl är när barnen rör på sig. Jag tror att 

många pedagoger räds av tanken att fysisk aktivitet innebär träning och hög 

puls, vilket kan vara en anledning till att de inte anammar den fysiska 

aktiviteten som en ledd och planerad aktivitet. Moerman (2014) menar att 

man med fördel kan koppla den fysiska aktiviteten till skapande och estetiska 

lärprocesser. Rebecca nämnde ett exempel med att barnen målade på ett stort 

papper med hela sin kropp, vilket är en fysisk aktivitet i kombination med 

estetiska lärprocesser, hon var dock själv osäker på om det var en estetisk 

lärprocess, vilket får mig att fundera över om pedagogerna har för lite 

kunskap om estetiska lärprocesser? Och hur ska de kunna lära barnen, hjälpa 

dem och stimulera dem i deras utveckling om de inte vet hur de ska bete sig 

eller förhålla sig? Pedagogerna behöver kunskap om både fysisk aktivitet och 

på vilket sätt de kan se ut samt om estetiska lärprocesser. När du gestaltar 

känslor med rörelser och uttrycker dig med hela kroppen, så är det en fysisk 

aktivitet i kombination med drama. När små barn rör sig i takt till musik, så 

är det fysisk aktivitet i form av dans, trots att rörelserna inte utförs på ett sätt 

som vi spontant skulle definiera som dans. När barnen bygger snögubbar och 

snögrottor på vintern skapar de något med sina händer och kropp, de känner 

kylan i snön, hur den smälter när vi tillför värme, de skapar och formar 

utifrån vilka erfarenheter de har, samtliga exempel jag tog upp är exempel på 

en estetisk lärprocess i kombination med fysisk aktivitet. Den som krupit runt 

i snö och rullat stora snöbollar vet hur fysiskt krävande det är, men för barnen 

sker det i deras lek, inte tänker väl de på att de utför en fysisk aktivitet som 

stärker hela deras kropp, inte heller tänker de på att de skapar ett konstverk 

och använder sina sinnliga förmågor, utan för barnen är det lek.  

 Jensen (2013) framhåller att barnen i interaktion med barn, pedagoger och 

miljö ska finna sin fantasi, glädje och kreativitet i leken för att utveckla ett 

lustfyllt lärande, något som jag tolkar som att det kan ske genom estetiska 

lärprocesser och fysisk aktivitet. I leken skapas sociala interaktioner barn till 

barn, barn till pedagog och barn till miljö, det kan därför vara en god idé att 
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köra en blandad kompott av ledd fysisk aktivitet och spontan, fri lek. Jag 

anser att det kan finnas många fördelar med att pedagogen är närvarande och 

på ett pedagogiskt sätt leder den fysiska aktiviteten, till exempel så kan 

pedagogen se vilka färdigheter barnet behöver utveckla, pedagogen finns där 

som ett stöd och kan uppmuntra barnen om det stöter på något hinder i leken. 

Den fysiska aktiviteten innebär inte att barnen ska träna utan det handlar om 

att barnen ska få en god fysik som inkluderar motorik, koordination och 

kondition. Jag menar att man på ett lustfyllt sätt kan utföra fysiska aktiviteter 

med hjälp av de estetiska ämnena. I den estetiska lärprocessen finns den 

kreativa leken. I min studie har jag fått tagit del av pedagogers tankar om och 

erfarenheter av fysisk aktivitet och estetiska lärprocesser. Det har 

framkommit att de ser den fysiska aktiviteten som något spontant som gärna 

får ske i barnens fria lek, det läggs ingen större vikt vid att planera fysiska 

aktiviteter, ibland medvetet av pedagogerna då de anser att barnen behöver 

vara fria och inte vara styrda hela dagen, och ibland för att det finns en 

osäkerhet eller okunskap om hur den fysiska aktiviteten kan se ut. 

Pedagogerna var dock överens om att vi borde kombinera estetiska 

lärprocesser med andra ämnen för att göra undervisningen rolig och 

stimulerande för barnen.  

6.2 Metoddiskussion 

Jag har i min studie använt mig av kvalitativ semistrukturerad intervju som 

metod, denna metod är delvis strukturerad och bygger på en övergripande 

intervjuguide som är utgångspunkten för intervjun (Christoffersen och 

Johannessen, 2015).  

Resultatet i min studie visar att det finns en tydlig koppling mellan fysisk 

aktivitet och spontan lek, att det sällan sker planerad ledd fysisk aktivitet, 

förutom vid vissa undantag. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer eftersom 

jag var intresserad av pedagogernas tankar och erfarenheter, de gav mig den 

information jag sökte och det var lätt att kategorisera och analysera resultatet 

i efterhand. Från första början var jag även intresserad av hur ofta det sker 

ledda fysiska aktiviteter i förskolan, en fråga som är stor och omfattande och 
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som hade krävt att jag gjorde en enkätundersökning. Jag märkte dock när jag 

skulle göra frågorna till enkätundersökningen att det var pedagogernas egna 

erfarenheter och tankar som jag sökte, därför landade jag i kvalitativa 

intervjuer istället.  

Något som jag hade kunnat göra bättre var att ställa ännu fler följdfrågor för 

att få pedagogerna att utveckla sina svar. Inför intervjuerna så valde jag att 

inte ställa följdfrågor för att alla pedagoger skulle få samma frågor, min tanke 

med det var att intervjuerna skulle bli så likvärdiga som möjligt, men under 

intervjuernas gång så ställde jag några följdfrågor där jag tyckte att det var 

befogat. I och med att jag spelade in intervjuerna så har jag haft möjlighet att 

lyssna på dem flera gånger och jag märker att jag själv inte är helt bekväm 

med att vara intervjuare då det ofta kom korta svar ifrån respondenten och att 

det i de fallen hade varit passande med följdfrågor för att utveckla 

respondentens svar ytterligare. Det hade också varit en god idé att göra en 

pilotintervju på någon då jag märkte, när jag väl intervjuade och ställde 

frågorna högt, att några av dem inte lät lika bra som i mitt huvud, det var 

svårt för respondenten att förstå några av frågorna vilket ledde till att jag fick 

förtydliga frågorna med andra ord under intervjuns gång, det är inget fel med 

det egentligen kan jag tycka, men intervjun hade eventuellt gått smidigare om 

frågorna hade varit bättre formulerade.  

Fysisk aktivitet är något jag brinner för och studien bygger på mina 

personliga erfarenheter från att ha arbetat i förskolor samt haft 

verksamhetsförlagd utbildning. Därmed hade jag redan vissa föreställningar 

om hur respondenten skulle svara. Mina första frågor som gjordes till min 

intervjuguide byggde på mina erfarenheter och förutfattade meningar om 

fysisk aktivitet i förskolan, något som jag var tvungen att ändra under 

processens gång då jag märkte att jag hade för mycket förutfattade meningar, 

min utmaning under hela processen har varit att försöka vara neutral. Jag gör 

min studie för att undersöka hur det ser ut, jag gör inte min undersökning för 

att bekräfta mina förutfattade meningar. Några av mina teorier blev 

bekräftade, till exempel att pedagogerna inte utför ledda planerade fysiska 

aktiviteter särskilt ofta utan att den fysiska aktiviteten sker i barnens fria och 
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spontana lek, men i det svaret fick jag fick även en hel del nya perspektiv 

som jag själv inte hade tänkt på, att barnen kanske bara behöver få vara ifred 

i sin fria lek, att jag som pedagog inte alltid behöver vara närvarande och 

lägga mig i eller skapa aktiviteter åt dem, hur ska barnen kunna utveckla sin 

fantasi om de aldrig får tänka själva för att jag som pedagog serverar dem nya 

lekar på silverfat? Jag värdesätter de erfarenheter som jag har fått tagit del av 

under intervjuerna då jag tror att det kommer hjälpa mig att bli en bättre 

pedagog i framtiden.  

Jag är ändå nöjd med den metod jag landade i då jag har fått en inblick i hur 

pedagogerna tänker om fysisk aktivitet. Jag tror inte att jag hade fått samma 

information som jag sökte med hjälp av en annan metod, i alla fall inte på den 

korta tid vi hade på oss. Hade mer tid funnits hade jag eventuellt gjort en 

enkätundersökning eller gjort min kvalitativa intervju något annorlunda, men 

metoden jag använde gav mig ändå svar på mina frågor. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Ämnet jag valde att studera ligger mig varmt om hjärtat och därför skulle det 

vara intressant om jag fick en rättvis bild av det jag själv ville undersöka från 

första början. Jag vill veta hur det ser ut på landets alla förskolor då jag själv 

anser att vi behöver göra en ordentlig förändring i pedagogers syn på fysisk 

aktivitet i förskolan. Så ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att 

undersöka hur det ser ut med den fysiska aktiviteten i landets förskolor för att 

se om det skiljer mycket eller lite från mitt resultat, skiljer det sig från olika 

län? Blir resultatet annorlunda om man studerar förskolor i storstäder kontra 

förskolor på landsbygden o.s.v.   
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BILAGOR 

BILAGA A  

Intervjuguide  
 

1. Vad identifierar du dig som, man eller kvinna? 

2. Vad har du för utbildning? 

- Vilket år tog du examen? 

3. Hur aktiv var du som barn? 

- Hur många gånger/vecka genomförde du fysiska aktiviteter? 

4. Hur många gånger/vecka genomför du själv fysiska aktiviteter? 

- T.ex. gymmet, löpning, dans, promenad o.s.v. 

5. Vad innebär fysisk aktivitet i förskolan? 

6. Hur ofta genomförs en planerad och ledd fysisk aktivitet? 

7. Hur lång tid uppskattar du att en fysisk aktivitet pågår?  

8. På vilket sätt är pedagogen aktiv under den fysiska aktiviteten? 

9. Hur många pedagoger brukar vara aktiva under den fysiska aktiviteten? 

10. Hur planerar pedagogerna den fysiska aktiviteten? 

- Ensam eller tillsammans i grupp? 

11. Vilka fördelar och nackdelar ser du med ledd fysisk aktivitet i förskolan?  

- Märker du några positiva och/eller negativa effekter av den fysiska 

aktiviteten på barnen? 

12. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) så står det att förskolan ska lägga en god 

grund för hälsa och välmående, på vilket sätt gör ni detta?  
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13. På vilket sätt anser du att fysisk aktivitet har med barnens utveckling att 

göra?  

14. Anser du att ni får god tid till att planera en fysisk aktivitet?  

15. Om du fick bestämma helt fritt, hur ofta skulle det genomföras planerade 

och ledda fysiska aktiviteter i förskolan? 

17. Finns det något annat du vill tillägga som jag inte tagit upp? 
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BILAGA B 

Informationsbrev  

Hej! 

Jag heter Emelie Larsson och läser sjätte terminen på 

Förskollärarprogrammet vid Karlstad Universitet. Jag håller på att göra mitt 

examensarbete om 15 HP och utför en studie där jag undersöker hur ofta och 

i vilken utsträckning det förekommer en ledd fysisk aktivitet i förskolan och 

på vilket sätt den kan ge sig uttryck. Studien bygger på enskilda intervjuer 

med förskollärare. Intervjun kommer att ta ca 15-30 minuter och kan avbrytas 

när som helst oavsett anledning. Jag utgår från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att allt deltagande är frivilligt och du 

har därmed möjligt att avbryta ditt deltagande i min studie när som helst om 

så önskas.  

 

Under intervjun kommer jag spela in vårt samtal för att jag lättare ska kunna 

bearbeta och analysera den insamlade data. Det material jag tar del av 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att er förskolas namn inte kommer 

nämnas i studien och era namn benämns med fiktiva namn i mitt resultat.  

 

Har du frågor så är du självklart välkommen att höra av dig! J 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Emelie Larsson 

Emelie_larsson_17@hotmail.com 

07X-XXXXXXX 

  


