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Abstract 

The purpose of the study was to investigate how preschool teachers look at and 

promote physical activity in preschool with children 1-3 years. A qualitative 

approach in the form of group interviews has been used in the survey. Quali-

tative content analysis has been used to analyse the interviews. The results of 

the study showed that preschool teachers have an awareness of what physical 

activity means for children 1-3 years of age. The result also showed that pre-

school teachers are promoting physical activity in preschool with children 1-3 

years of age. Through various physical activities inside and outside. 

The results show that the approach of the coal teachers is important in order to 

promote physical activity in preschool. How preschool teachers look at physi-

cal activity with young children is crucial to how it is integrated into preschool. 

The conclusions are that preschool teachers are aware of the importance of 

physical activity in relation to development, learning and wellbeing. Preschool 

teachers are also aware of the importance of their own approach in relation to 

physical activity. All preschool teachers are also aware of the importance of 

motor training for children 1 - 3 years. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare ser på och främjar fysisk 

aktivitet i förskolan med barn 1 - 3 år. En kvalitativ metod i form av gruppin-

tervjuer har använts i undersökningen. För att analysera intervjuerna så har 

kvalitativ innehållsanalys använts. Resultatet av studien visade att förskollä-

rarna har en medvetenhet kring vad fysisk aktivitet innebär för barn 1 - 3 år. 

Resultatet visade också att förskollärarna främjar fysisk aktivitet i förskolan 

med barn 1 - 3 år. Genom olika fysiska aktiviteter inne- och utomhus. 

Resultatet visar att förskollärarnas förhållningsätt är betydelsefullt för att 

kunna främja fysisk aktivitet i förskolan. Hur förskollärare ser på fysisk akti-

vitet med små barn är avgörande för hur det integreras i förskolan.  Slutsatserna 

är att förskollärarna är medvetna om betydelsen av fysisk aktivitet i relation till 

utveckling, lärande och välbefinnande. Förskollärarna är också medvetna om 

vikten av deras eget förhållningssätt i relation till fysisk aktivitet. Samtliga för-

skollärare är också medvetna om betydelsen av motorisk träning för barn 1 - 3 

år. 
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1 INLEDNING  

Små barn upptäcker och undersöker världen genom sina kroppar. För att bar-

nen ska kunna använda kroppen till att utforska världen så behöver de i tidig 

ålder utveckla och lära känna sin kropp. Förskolans läroplan förklarar uppdra-

get om fysisk aktivitet i förskolan ”varje barn ska ges förutsättning att utveckla 

sin motorik, koordinationsförmåga, samt ha förståelse för hur viktigt det är att 

ta hand om sin hälsa och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s 13). Det är därför 

viktigt att verksamma förskollärare i förskolan systematiskt främjar fysisk ak-

tivitet med barnen. 

På 1600-talet hade man en dualistisk syn på människor och fysisk aktivitet, 

och det innebar att man såg på kropp och själ som skilda från varandra, synen 

skiljer på kroppens fysiska och hjärnans psykiska kraft. (Jagtoien, Hansen & 

Annerstedt, 2002). Idag ser vi på kropp och själ som en helhet. Små barns 

kroppar behöver utmanas och stimuleras för att utveckla nödvändiga färdig-

heter, som motoriska färdigheter, social och psykisk utveckling, samt sin 

kroppsuppfattning (Ericsson, 2008).  

På 1900 - talet växte kunskap om fysisk aktivitet med barn fram, och man bör-

jade använda fysisk aktivitet som ett verktyg, för att utveckla människans olika 

fysiska styrkor samt utveckling av identiteten. Idag är det vedertagen kunskap 

att fysisk aktivitet är betydelsefullt för vår hälsa, och att rörelse förebygger 

olika sjukdomar samt ökar välbefinnandet (FYSS, 2017). Enbart 18 procent av 

flickor och 43 procent av pojkar, i åldrarna 2 - 9 år uppnår föreskriften om 

daglig fysisk aktivitet (Nyberg, 2017). En anledning till ökningen kan vara 

samhällets digitala utveckling, till det mer bekväma. En annan kan vara att det 

finns en koppling mellan fysisk inaktivitet och vårdnadshavarnas ekonomiska 

och sociala situation (Ericsson, 2008). Eftersom inte alla familjer har det bra 

ekonomiskt och socialt, så är det av stor betydelse att förskollärare på förskolan 

har kunskapen om fysisk aktivitet och ser vad barnen behöver stimuleras och 

utmanas i, då inte alla vårdnadshavare kan, eller har möjlighet till att främja 

fysisk aktivitet för sina barn. Genom att barn i tidig ålder börjar röra på sig 

regelbundet, tillsammans med andra i sociala miljöer, som exempelvis i för-

skolan, så hjälper det barnen att utveckla kognitionsförmåga, samt att de ut-

vecklar sin sociala förmåga (Riksidrottsförbundet,2017).  Det av stor betydelse 

att förskollärare har kunskap om fysisk aktivitet för de allra yngsta barnen, för 

att förebygga sjukdomar samt stillasittande.  

Det inte finns så mycket nationell forskning om förskollärarens syn på fysisk 

aktivitet för barn i yngre åldrar. Jag har även upplevt under mina VFU perioder 
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att det inte förekommer så mycket inplanerad fysisk aktivitet för de yngsta bar-

nen 1 - 3 år i förskolan. Därför bör detta undersökas ytterligare. 
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2  BAKGRUND  

Fysisk aktivitet är en viktig del av förskolans verksamhet, för att barn ska få 

dom bästa förutsättningarna till utveckling och lärande. Under 1900 – talet så 

ökade användningen av fysisk aktivitet som en resurs för barns utveckling (Er-

icsson, 2008). Under de två första åren i små barns liv så händer det mycket i 

kroppen samt med utvecklingen. Det är därför viktigt att förskollärare ser vad 

barnen behöver för att kunna utmana och stimulera till fortsatt utveckling 

(Osnes, Skaug &, Kaarby, 2012). Läroplanen för förskolan säger att ”förskol-

lärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan 

aktiviteter och vila” (Skolverket, 2018, s15). Det är därför viktigt att verk-

samma förskollärare inom förskolan har med läroplanen i planerande av olika 

aktiviteter. Eftersom små barn upptäcker och utforskar sin omvärld genom sina 

kroppar, så är det viktigt att förskollärare ger alla barnen förutsättningar till 

fysisk aktivitet i förskolan. Genom fysisk aktivitet så utvecklas bland annat 

barns självuppfattning, därför är det angeläget att barn får använda sina krop-

par för att via rörelserna bekanta sig med sin kropp (Osnes, Skaug &, Kaarby, 

2012). 

2.1 Fysisk aktivitet 

Att vara regelbundet fysiskt aktiv ökar välbefinnandet och det resulterar i god 

hälsa. Fysisk aktivitet är också viktig för självuppfattning. Om barnen rör sig 

tillsammans med andra så får de dessutom social träning (Ericsson, 2008). När 

man är fysiskt inaktiv kan det finnas risk att drabbas av olika sjukdomar såsom, 

typ-2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer samt psykisk ohälsa (Folkhälso-

myndigheten, 2013). Fysisk inaktivitet betyder att en människa är stillasittande 

stora delar av dagen samt på fritiden (FYSS, 2016). Det kan innebära att sitta 

framför tv, surfa på mobilen eller surfplatta, och det innebär att inte aktivera 

kroppen alls.  

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram nya riktlinjer för barn under 

1 år. Riktlinjerna innebär att barn under 1 år bör vara i rörelse, minst 30 minuter 

per dag på varierande sätt, genom att krypa och sitta upp. De allra minsta bar-

nen som inte kan förflytta sig på egen hand, bör vara fysiskt aktiva genom att 

vara på golvet, och ligga på magen under sammanlagt 30 minuter under en dag. 

WHO skriver också att små barn inte bör sitta i barnstol eller barnvagn mer än 

en timme åt gången. Barn i åldrarna 1 - 2 år rekommenderas att vara i rörelse 

minst 180 minuter per dag, i varierande aktiviteter (WHO, 2019).  
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I en studie som Berg & Ekblom (2016) har gjort, så är kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och hälsa för barn 0 - 5 år inte tillräckligt studerad. De skriver att det 

inte går att bestämma vilken mängd fysisk aktivitet barn behöver i den åldern, 

för att åstadkomma hälsoeffekter. Sammanfattningsvis såg Berg & Ekblom 

(2016) att det fanns en gynnsam koppling mellan hög fysisk aktivitetsgrad och 

positiva effekter på grov motorisk utveckling.  I studien visades även positiva 

effekter på barnens psykosociala utveckling, kroppsammansättning och ske-

letthälsa. Studien visar att det behövs mer forskning om vilken mängd fysisk 

aktivitet barn 0 - 5 år behöver, för att åstadkomma positiva hälsoeffekter.  

Wikland (2013) skriver att förskolan är viktig för barns fysiska hälsa. Hon skri-

ver också att det är extra viktigt för de barn som tillbringar stora delar av sin 

dag på förskolan. Eftersom förskolan påverkar barnens aktivitetsnivå positivt 

(Wikland 2013).  

2.2   Förskollärarens uppdrag    

Förskollärarens uppdrag i relation till fysisk aktivitet och hälsa definierar läro-

planen genom att skriva” utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rö-

relseglädje och därigenom utveckla sitt intresse att vara fysiskt aktiva” (Skol-

verket, 2018, s 9). Arbetet med fysisk aktivitet med de yngsta barnen 1 - 3 år 

kan variera från verksamhet till verksamhet. Eftersom det är upp till varje verk-

samhet och arbetslag att tolka läroplansmålen i relation till fysisk aktivitet, för 

att sedan genomföra det med barngruppen. Det är då viktigt att arbetslaget re-

flekterar kring vad fysisk aktivitet innebär, exempelvis hur de arbetar samt 

vilka metoder som ska användas. Eftersom läroplanen säger att arbetslaget ska 

arbeta med fysisk aktivitet i förskolan. Så är det av betydelse att alla förskol-

lärare i arbetslaget arbetar mot samma mål (Sheridan, Sandberg & Williams, 

2015). 

Det är också viktigt att förskollärare tänker och reflekterar kring hur de ska 

arbeta med läroplansmålen. Annars finns det riska att arbetslagets sätt att tänka 

och genomföra blir alltför olika (Edlund, 2017). För barn 0 - 5 år innebär fysisk 

aktivitet att barnen får motorisk träning, i olika stimulerande och utmanande 

miljöer, samt social interaktion (FYSS, 2017). Eftersom stillasittandet ökar 

bland barn, så är det av stor betydelse att förskolan utför rörelseaktiviteter till-

sammans med barnen (Ericsson, 2008). Verksamma förskollärare inom för-

skolan har ett ansvar att leva upp till läroplanens mål, och ett utav dom målen 

innebär att ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lä-

rande. Den ska vara rolig, trygg, och lärorik för alla barn” (Skolverket, 2018, 

s7). 
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2.3 Motorik  

Det som kännetecknar motorik är när barn klara av att krypa, gå, klättra, hoppa, 

springa, kasta, skriva och rita. Motoriken kan delas in i två kategorier, grov-

motorik och finmotorik. Grovmotoriken omfattar de stora musklerna och kän-

netecknas av rörelser såsom att springa, gå, kasta, och hoppa. Finmotoriken 

omfattar de mindre musklerna och rörelserna karakteriseras såsom öga – hand-

koordination som innebär att röra på tårna, tunga och ögon, lägga pussel, samt 

att trä pärlor på ett snöre (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). Motorisk utveckling 

kan förklaras genom att barnet utvecklas i fyra faser av rörelser, reflexrörelser, 

symmetriska rörelser, viljestyrda/motiverande/differentierade rörelser och till 

sist automatiserade rörelser (Ericsson, 2008). Det är av betydelse att små barn 

utvecklar sin motorik, eftersom de då också utvecklar koordination, balans-

sinne, rumsuppfattning, självuppfattning och muskler (Jagtoien, Hansen & An-

nerstedt, 2002). Hannaford (1997) förklarar, för att kunna utveckla rumsupp-

fattning så måste barnet utveckla det vestibulära systemet och propriocept-

ionen. Det vestibulära systemet börjar utvecklas redan när barnet ligger i mam-

mans mage. Det vestibulära systemet kontrollerar känslan för rörelser och ba-

lans. Proprioception innebär hur vi använder våra muskler. Hon skriver vidare 

att proprioceptionerna är starkt sammankopplat med det vestibulära systemet. 

Så för att utveckla rumsuppfattning så behöver barnet utveckla känslan för rö-

relser, och muskelrörelser samt kroppens position i rummet (Hannaford, 1997). 

Det är viktigt att förskollärare känner till det motoriska begreppets innebörd, 

då det är en förutsättning för de yngsta barnens utveckling och lärande. Moto-

rik lyfts även i läroplanen ”förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas 

och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling” 

(Skolverket, 2018, s 15). Små barn lär sig att gå och utvecklar sina motoriska 

färdigheter genom att röra på sig. När barnens kroppar utvecklas fysiskt så ut-

vecklas och växer också muskler, hjärta och ben. Under den fysiska utveckl-

ingen så kommer också det kognitiva samt det mentala att utvecklas. Men det 

behövs mer forskning om vad motorisk träning har för inverkan på kognitiv 

inlärning (Hagströmer, 2016).   
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 2.5 Syfte 

Syftet är att undersöka förskollärares syn på fysisk aktivitet i förskolan för barn 

i åldrarna 1 - 3 år. För att konkretisera syftet så har två frågeställningar tagits 

fram:    

• Hur ser pedagoger på fysisk aktivitet med de yngsta barnen?   

• På vilket sätt upplever pedagoger att de kan skapa en främ-

jande miljö för fysisk aktivitet? 
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3 TIDIGARE FORSKNING  

3.1  Stillasittande beteende 

I en studie som gjorts med förskollärare i sex europeiska länder, visar att barn 

är stillasittande 50 - 80 procent av tiden de tillbringar i förskolan. Länderna 

som studien gjorts i är Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Polen och Spa-

nien. Denna studie har undersökt förskollärarens uppfattning om vilka faktorer 

som påverkar stillasittande beteende hos barn. Förskollärarna uttryckte att det 

som påverkar är bristen på lekutrymme, och att det inte finns nog med plats 

inomhus. Förskollärarna uttryckte även, för att kunna stimulera barnen till mer 

rörelse samt minska stillasittandet, så behövs mer redskap till rörelseaktiviteter 

och få in mer lärarstyrda rörelseaktiviteter i verksamheten. Slutsatsen av stu-

dien är att det behövs mer vuxenstyrda aktiviteter, för att förskollärarna ska 

kunna stimulera barnen till ökad rörelse samt för att förebygga stillasittande 

(Decker, et al., 2013).  

3.2  Strukturerade rörelseaktiviteter 

En annan studie som gjorts i sydöstra USA, visar att barn som går i förskolan 

inte uppfyller de nationella rekommendationer som finns om fysisk aktivitet. 

Resultatet av studien visar att barn som deltar i strukturerade rörelseaktiviteter 

intresserar sig mer för fysisk aktivitet. Barn som inte deltar i strukturerade rö-

relseaktiviteter intresserar sig mindre för fysisk aktivitet. Resultatet visar också 

att förskollärare bör ge alla barn förutsättningar till att delta i strukturerade 

rörelseaktiviteter, varje dag (Palmer, Matsuyama & Robinson, 2016).  

3.3    Fysisk aktivitet och läroplanen 

En studie om förskollärares attityd till fysisk aktivitet, och deras självförtro-

ende till att leva upp till målen i relation till läroplanen, har gjorts i England. 

Studien visar att förskollärarna inte vet hur de ska göra, för att upprätthålla och 

stödja fysisk aktivitet i relation till läroplanen. Resultatet visar också att ytter-

ligare forskning behövs för att ta reda på om det är en nationell trend eller inte, 

samt utveckling av resurser för att stödja förskollärare i arbetet med fysisk ak-

tivitet i relation till läroplanen (Howie, Brewer, Brown, Pfeiffer, Saunders & 

Pate, 2014). 
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3.4 Förskollärares syn på fysisk aktivitet i relation 

till lärande 

I en annan studie från nordöstra USA, undersökte förskollärares syn på fysisk 

aktivitet i relation till lärande. Resultatet visar att förskollärarna anser att de 

allra yngsta barnen har ett behov av att röra på sig, och förskollärarna stimule-

rar det behovet genom olika rörelseupplevelser. Förskollärarna ansåg också att 

barnen förbereder sig inför skolan och livet genom fysisk aktivitet. Vidare be-

rättar förskollärarna om hur viktigt det är att de själva, som vuxna, deltar till-

sammans med barnen i rörelseaktiviteter. Förskollärarna ansåg att det motive-

rar barnen till mer rörelse, samt att rörelseaktiviteter gynnar relationen mellan 

förskollärare och barn. Förskollärarna uttrycker också att de behövde mer ut-

bildning kring de yngsta barnen och rörelseupplevelser i samband med lärande 

(Gehris, Gooze & Whitaker, 2014).  

3.5 Individuella anpassningar  

En annan studie som gjorts i en delstat i USA, visade att individuella anpass-

ningar för att integrera fysisk aktivitet är en bra strategi för att få in mer rö-

relse i förskolan, eftersom många förskolor inte har samma förutsättningar, 

som exempelvis ekonomi eller personaltäthet. För att få in mer fysisk aktivi-

tet i förskolan, bör förskollärare ha kunskap om hur individuella anpassningar 

för fysisk aktivitet kan ordnas, och kunskap om vilka aktiviteter som kan vara 

lämpliga för de yngsta barnen, för att kunna utöva relevanta rörelseaktiviteter 

för barnen i förskolan (Howie, Brewer, Dowda, Mclyer, Saunders & Pate, 

2015).                                                                                                                                                                                                      

Sammanfattningsvis visar dessa tidigare studier att det är viktigt med närva-

rande förskollärare som tillsammans med barnen utför olika rörelseaktiviteter, 

för att få barnen att intressera sig mer för fysisk aktivitet samt för att få in mer 

rörelse i verksamheterna. Dessa tidigare studier visar också att förskollärare är 

medvetna om att de yngsta barnen 1 - 3 år har ett behov av fysisk aktivitet, men 

de behöver mer utbildning krig de yngsta barnens fysiska aktivitet i relation till 

lärande. Förskollärare bör också ha kunskap om individuella anpassningar, för 

att få in mer fysisk aktivitet i förskolan. Förskollärare behöver mer utbildning 

kring fysisk aktivitet i relation till läroplanen enligt dessa tidigare studier. 
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4 TEORI  

4.1 Hannafords teori  

Som teoretisk utgångspunkt för den här studien används Hannafords teori och 

det sociokulturella perspektivet. Teorin handlar om att fysisk aktivitet är starkt 

sammankopplat med utveckling och lärande (Hannaford, 1997). Denna teori 

utgår från att barnen använder sina kroppar som verktyg för att utvecklas och 

lära sig. Små barn skaffar sig erfarenheter och upplever saker genom sina sin-

nen och utifrån Hannafords teori ses det som grundläggande, för att inlärning 

ska ske. När barnen får delta i undervisning där olika rörelser ingår blandat 

med känslor och sinnen, resulterar det i att barnen tillägnar sig efterenheter 

med hjälp av att höra, se, smaka, lukta och känna på det som det inhämtas 

kunskap om (Hannaford, 1997).  

Begrepp ur Hannafords teori som fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, proprio-

ceptionen och motorik kommer att användas i den här studien. Propriocept-

ionen innebär att kunna orientera sin kropp i rummet, och att utveckla balans-

sinnet. Det har mycket att göra med att lära känna sin kropp, och vart kropps-

delarna sitter. Proprioceptionen behöver utvecklas för att få ett bra balanssinne. 

(Ericsson, 2008). Motorisk utveckling är en process, och den kan beskrivas i 

fyra faser av rörelser barnet utvecklar. Dessa rörelser utvecklar barnen genom 

olika erfarenheter. Det är därför viktigt att barnen blir utmanade och stimule-

rade genom fysisk aktivitet, och får nya erfarenheter för att kunna utvecklas 

vidare (Ericsson, 2008). 

4.2  Sociokulturellt perspektiv                                                                                                                                           

Det sociokulturella perspektivet handlar om sociala händelser och interakt-

ioner. Barnen utvecklas och lär tillsammans med andra barn och vuxna, och 

genom erfarenheter och samspel med andra människor utvecklas mentala 

funktioner såsom tänkande och språk (Askland & Sataoen, 2014). Enligt 

Vygotskij så är de psykiska funktionerna som är grunden för utvecklingen, till 

exempel minne och problemlösning. Dessa funktioner utvecklas genom sam-

spel med andra i olika aktiviteter, och genom aktiviteterna tillägnar sig barnen 

nya erfarenheter som de kan använda för att lösa nya problem (Säljö, et al., 

2015). Sociokulturellt perspektiv innebär att samspel är viktigt för att barnen 

ska kunna utvecklas och lära, och samspel sker i alla barnets sociala relationer. 

Det anses därför viktigt att barnen ges möjlighet till aktiviteter tillsammans 

med andra barn och vuxna, för att kunna skapa sociala relationer. Vygotskij 
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menar att man måste kunna se på barnet i ett historiskt och kulturellt samman-

hang, för att förstå beteende och handlingar. Han skriver vidare att ”barnet föds 

in i en kulturell gemenskap, och samverkan med denna gemenskap lägger 

grunden för utvecklingen” (Askland & Sataoen, 2014, s 196). Kulturell gemen-

skap kan omfatta en lärare i förskolan, föräldrar eller ett äldre syskon. Det kan 

också gälla någon som är en förebild för barnet. Hundeide, (2006) förklarar det 

historiska och kulturella sammanhanget. Eftersom barn har olika uppväxtvill-

kor, så kan man inte se på barn på samma sätt. Alla barn är olika och deras 

uppväxtvillkor likaså. Man måste kunna se på barn i ett historiskt samman-

hang, för att förstå deras olika beteende och handlingar.  

Begrepp från perspektivet som kommer att användas i studien är samspel, 

proximal utvecklingszon och social interaktion. Proximala utvecklingszonen 

betyder att förskolläraren introducerar barnen för nya saker, för att sedan visa 

hur barnet ska göra, och till sist så får barnet själv prova. Fokus ligger på vad 

barnet kan klara av med hjälp av ett äldre barn eller en vuxen, istället för att 

fokus ligger på vad barnet inte kan klara av på egen hand (Phillips & Soltis, 

2016). Social interaktion kan förklaras genom att en förskollärare visar ett barn 

hur det ska lösa en uppgift som barnet inte klarar av. Barnet gör uppgiften igen 

på egen hand och klarar den, förskolläraren har då förändrat barnets sätt att 

tänka om uppgiften och social interaktion har skett. När barnen ska utveckla 

olika rörelser är det viktigt att de blir utmanade på olika sätt av förskollärarna 

(Phillips & Soltis, 2016).      

Hannafords teori och det sociokulturella perspektivet har valts till studien, ef-

tersom interaktion och samspel tillsammans med kroppen hänger ihop med fy-

sisk aktivitet i förskolan. Fysisk aktivitet utförs oftast i sociala och kulturella 

sammanhang, och barn lär samt utvecklas genom kroppen. 
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5 METOD 

Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ metod, i form av gruppintervjuer. Först 

var tanken att göra enskilda intervjuer, men förskollärarna hade svårt att få till 

tider och datum för intervjuerna. Gruppintervjuer genomfördes istället med två 

förskollärare åt gången. Gruppintervjuer valdes eftersom förskollärare arbetar 

nära varandra varje dag i arbetslag, och det var då intressant att ta reda på hur 

de tänker kring, samt arbetar med fysisk aktivitet som ett arbetslag. Att bli in-

tervjuad i grupp kan också ge förskollärarna en känsla av trygghet, och genom 

det så känns svaren mer trygga och trovärdiga.  Fördelen med gruppintervjuer 

är att intervjuaren får en bild av hur de intervjuade tänker, och pratar med 

varandra i en grupp, den bilden är svår att få genom enskilda intervjuer (Elias-

son, 2010).   

5.1 Urval och Deltagare 

Undersökningen har genomförts på tre olika förskolor i en mellan stor stad i 

Sverige. Förskolorna har lite olika förutsättningar, som miljö och läge. Totalt 

har sex förskollärare intervjuats, två på varje förskola. Samtliga förskollärare 

var kvinnor i åldrarna 30 - 50 år. Tre förskollärare arbetade på avdelningar för 

barn 1 - 3 år. En förskollärare arbetade på en avdelning för barn 3 - 5 år. Förs-

kollärarna har jobbat i förskolan mellan 5 - 30 år. Förskolorna valdes medvetet, 

för att se om det finns skillnader i hur mycket fysisk aktivitet som utövas, med 

tanke på dess olika förutsättningar. Den första förskolan valdes också då förs-

kollärarna var kända för intervjuaren. För att få en trygg intervju så gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer att göra under-

sökningen på en bekväm plats. Alltså det som passar intervjuaren bäst, och 

ligger nära tillhands (Trost, 2010). Förutsättningarna varierade då två utav för-

skolorna ligger i naturnära områden. Platsen där intervjun skulle genomföras 

fick förskollärarna bestämma så att dom skulle känna sig så bekväma som möj-

ligt. Så dom i lugn och ro kunde svara på alla frågorna, utan att behöva tänka 

på saker runt om kring. Det är viktigt att inte bli störd under intervjun. Därför 

är det bra att hitta lugn och trygg plats att genomföra den på (Trost, 2010).  

5.2 Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ metod i form av gruppintervjuer har använts för att besvara stu-

diens syfte. Intervjuarenfrågorna var i förväg formulerade för att få den inform-

ationen som är relevant för undersökningen. Semistrukturerade intervjuer har 

använts i den här undersökningen. Eliasson (2010) tar upp att i den typen av 
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intervju kan intervjuaren gå in på djupet med frågorna samt ställa följdfrågor. 

Den semistrukturerade intervjun blir också mer flexibel, samt att intervjuaren 

utgår från ett frågeområde. Gruppintervju var lämplig för den här undersök-

ningen då det är förskollärare som ska intervjuas, eftersom de arbetar nära 

varandra i arbetslag, så är det av betydelse att få en bild av hur de tänker till-

sammans som en grupp. Nackdelar med gruppintervjuer, är att de som inte 

pratar så mycket inte får komma till tals på samma sätt som vid enskilda inter-

vjuer, samt att de som deltar i gruppintervjun lätt kan påverka varandras svar.                                

5.3 Genomförande 

Först kontaktades förskolecheferna på respektive förskola för att ge en presen-

tation av studiens syfte, samt för att få samtycke till att genomföra intervjuerna. 

Därefter skickades ett informationsbrev ut till förskollärarna med en presentat-

ion av mig som intervjuare och information om syftet med studien. Sedan kon-

taktades förskollärarna på förskolorna genom telefon, och tid samt plats för 

intervjutillfället bokades in. Innan intervjuerna startade fick förskollärarna 

godkänna att intervjun spelades in och de fick skriva under en samtyckesblan-

kett. Tiden för varje intervju varierade mellan 30 - 45 minuter. Intervjuerna 

spelades in för att få med allt som sades, och för att kunna transkribera dem. 

Transkribering innebär att forskaren lyssnar på intervjun och samtidigt skriver 

ner allt som sägs, ordagrant. Fördelarna med att spela in intervjuerna är att 

intervjuaren kan lyssna flera gånger på intervjun för att få med allt viktigt som 

sägs samt hur det sägs (Trost, 2010). Anteckningar fördes även under inter-

vjun. När samtliga intervjuer var transkriberade så startade analysprocessen.  

5.4 Databearbetning/Analysmetod   

Analysmetoden som använts i den här studien är kvalitativ innehållsanalys som 

fokuserar på likheter och skillnader i texter. Skillnaderna och likheterna kan 

tolkas på två olika sätt. Den manifesta tolkningsnivån som innebär att man tol-

kar det som är tydligt och uppenbart i texten. Texter kan också tolkas latent 

vilket innebär att läsa mellan raderna, alltså det som inte sägs (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det första steget i analysprocessen är skriva ut intervjuerna 

och läsa igenom dem flera gånger. Därefter plockas meningsenheter ut och det 

kan förklaras genom att de meningar som är relevanta för studiens syfte 

plockas ut ur texten. Därefter så ska meningsenheterna kortas ner, och det kal-

las kondenserad meningsenhet. De ord som finns kvar efter kondenseringen 

ska sedan bli en kod på två till tre ord. Sedan sätts koderna in i en underkategori 

därefter ska underkategorierna bli till en kategori. Till sist så ska kategorierna 

sättas ihop till teman (Graneheim & Lundman, 2004). Tolkningen har främst 
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fokuserat på det manifesta innehållet. Manifesta innehållet innebär att man fo-

kuserar på det uppenbara som sägs. Exempelvis när man tolkar intervju-

transkriberingen så ligger fokus på det som sägs i intervjun (Graneheim &, 

Lundman, 2004).  Nedan visas exempel på analysprocessen av intervjumateri-

alet (Tabell1). Det första steget var att bestämma tolkningsnivå som skulle an-

vändas för att analysera intervjuerna. Den manifesta tolkningsnivån valdes, 

och fokus låg på att se det uppenbara när intervjuerna granskades. Intervjuerna 

har endast tolkats utifrån studiens syfte, utan yttre påverkan. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Menings-

enhet 

Kondense-

rad me-

ningsenhet 

Kod Underka-

tegori 

Kategori 

Det gäller 

att vi är 

med och 

ser vad 

dom behö-

ver för ut-

maning, 

vad är dom 

inne i nu? 

Förmågan 

att kunna se 

vad barnen 

behöver för 

utmaningar. 

Utmana 

barnen. 

Förskollä-

rarens för-

hållning-

sätt. 

Synen på fysisk ak-

tivitet. 

När vi ser 

på barn-

gruppen att 

det finns 

ett behov 

av att röra 

på sig ak-

tivt, då för-

söker vi 

ändra i mil-

jön. 

Anpassa 

miljön efter 

barnens be-

hov av att 

röra på sig. 

Anpass-

ning av 

miljön. 

Främjandet 

av fysisk 

aktivitet. 

Fysisk aktivitet i 

förskolan. 

 

5.4    Trovärdighet  

I kvalitativa studier används oftast begreppen giltighet, överförbarhet och till-

förlitlighet (Trost, 2010). Giltighet innebär att studien har undersökt det som 

var menat att undersökas (Graneheim & Lundman, 2004). För att visa giltig-

heten i resultatet i den här studien, så har citat från intervjuerna tagits med. 

Alla förskollärarna har fått komma till tals genom olika citat. För att öka gil-

tigheten ytterligare finns en tabell om hur analysprocessen gått till med i arbe-

tet (se Tabell 1). Intervjuguide finns också med som bilaga för att visa giltig-

heten i undersökningen (se bilaga 1). 
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Tillförlighet innebär att man beskriver noggrant hur studien gått till (Grane-

heim & Lundman, 2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) så stärks till-

förligheten i resultatet om intervjuerna genomförs på samma sätt, eftersom det 

då inte finns något i själva intervjun som påverkar svaren som intervjuperso-

nerna ger. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att ha fokus på 

studiens syfte under analysprocessen. De skriver vidare att meningsenheterna 

inte får bli för stora. Eftersom det då blir problem vid kondenseringen av me-

ningarna. De skriver att kondenseringen av meningarna kan få allt för olika 

betydelser. Det är meningen att analysen ska relateras till studiens syfte under 

hela analysprocessens gång (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka till-

förligheten ytterligare så har intervjuerna spelats in. Det blir då möjligt att 

lyssna på intervjuerna flera gånger. Genom att lyssna flera gånger så får man 

med allt som sägs i intervjun. Analysen blir också djupare om man lyssnar på 

intervjun flera gånger och man får med allt viktigt som sägs (Trost, 2010). 

Analysen har också endast tolkats utifrån studien syfte, utan yttre påverkan för 

att få tillförlighet i resultatet. Överförbarhet innebär, om resultatet kan använ-

das av andra människor i andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därav är tillvägagångsätt och metod noga beskrivet, för att öka studiens över-

förbarhet.  

5.5 Etiska överväganden 

Etiska krav har hela tiden tagits hänsyn till i studien. Informerat samtycke är 

en mycket viktig etisk aspekt, och Vetenskapsrådet (2017) tar upp att alla som 

ska delta i en undersökning har rätten att dra sig ur när dom själva vill. Det är 

forskarens uppgift, att ge den informationen till alla som deltar. Forskaren an-

svarar också för att informera om vad som ska undersökas och vilka eller vil-

ken metod som kommer att användas. Forskaren ska dessutom framföra att 

materialet som samlas in kommer att förstöras, när arbetet har slutförts. När all 

information ges så ska forskaren alltid vara tydlig, och ärlig i arbetets alla delar. 

Samtycke inhämtades först av förskolecheferna på respektive förskola, för att 

få samtycke till att genomföra intervjuer med förskollärarna. Därefter ringde 

jag förskolorna och gjorde upp tid och plats för intervjutillfället. Innan inter-

vjun genomfördes, skrev förskollärarna på samtyckesblanketter. Samtyck-

eskrav innebär att de som deltar i intervjun, själva får bestämma om de ska 

medverka eller inte (Löfdahl, 2015). Förskollärarna fick också ett informat-

ionsbrev om studiens syfte innan intervjun genomfördes. En blankett om be-

handling av personuppgifter skickades till handledare, eftersom intervjuerna 

skulle spelas in.  
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Förskollärarna fick också information om att de inspelade intervjuerna, samt 

anteckningar kommer att raderas efter att arbetet har avslutats. Och att den data 

som samlats in, endast kommer att användas för det aktuella examensarbetet. 

Med det menas att nyttjandekravet är uppfyllt (Löfdahl, 2015). Inspelning av 

intervjuerna gjordes med en mobiltelefon som sattes i flygplansläge under in-

tervjun. Flygplansläget sattes på eftersom inspelningen inte skulle sparas i mol-

net, på grund av dataskyddslagen, (GDPR). De fick också information om att 

fiktiva namn på förskola och förskollärare kommer att användas i arbetet. Så 

att inte studien kan kopplas till de förskolor som undersökts, och förskollärarna 

som intervjuats. Löfdahl, (2015) skriver att de etiska överväganden som måste 

tas hänsyn till är uppgifter som kan spåras fram till en person. Uppgifterna får 

inte skrivas med, forskaren måste avidentifiera personerna som ska delta i 

undersökningen. Exempelvis genom att inte nämna namnen på förskolorna el-

ler vart de ligger geografiskt. Och med det menas att konfidentialitetskravet är 

uppfyllt (Löfdahl, 2015).  
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6 RESULTAT 

Resultatet som presenteras är det resultat som anses vara relevant utifrån stu-

diens syfte och frågeställningar. Detta resulterade i tre kategorier; Synen på 

fysisk aktivitet, fysisk aktivitet i förskolan och fysisk aktivitet ur ett motoriskt 

perspektiv.  

6.1 Synen på fysisk aktivitet  

Den här kategorin handlar om hur förskollärare ser på fysisk aktivitet med barn 

1 - 3 år i förskolan. Hur förskollärare ser på fysisk aktivitet har mycket med 

deras eget förhållningsätt att göra, och kommer att presenteras i underkategorin 

förskollärares förhållningsätt.  

 

6.1.1 Förskollärares förhållningsätt   

Samtliga förskollärares syn på fysisk aktivitet var att det är viktigt för utveckl-

ing, lärande samt för välbefinnandet. De hade också förståelse för vad fysisk 

inaktivitet kan leda till, samt att det ökar bland barn. Samtliga förskollärare 

arbetade för att förebygga fysisk inaktivitet. En förskollärare förklarade att fy-

sisk aktivitet i förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Eftersom inte 

alla barn får förutsättningar till fysisk aktivitet när dom är hemma. Alla förs-

kollärarna diskuterar också barnen tillsammans i en grupp. Samtliga förskollä-

rare ansåg att när barnen är tillsammans som grupp, i olika fysiska aktiviteter 

stärks gemenskapen. En förskollärare ansåg att genom fysisk aktivitet lär sig 

barnen samspel, interaktion och turordning. En annan förskollärare berättade 

att det är viktigt att vara observant och kunna se när de allra yngsta barnen 

behöver utmanas och stimuleras fysiskt. Eftersom de minsta barnen kommuni-

cerar utan ord. Hen förklarade vidare att det viktigt att vara medveten om hur 

de yngsta barnen tillägnar sig kunskap. Vilket förskolläraren formulerade: 

”Små barn behöver ju röra på sig och dom lär ju med kroppen dessutom, den här ”todd-

lar” ålder är ju väldigt fysisk” (Intervjuperson, 1). 

Förskollärarna uttryckte också att deras egen inställning och förhållningssätt 

till rörelse, är betydelsefullt för utförandet av fysisk aktivitet i förskolan. En 

pedagog beskrev sin roll som förskollärare, som att vara en förebild, medfors-

kare och inspiratör för barnen. Förskolläraren uttryckte: 

 ”Min roll som förskollärare är att vara medforskare, inspiratör och förebild och att vara     

tillsammans med barnen” (Intervjuperson, 2). 
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Hen beskrev också vikten av att ha roligt tillsammans med barnen i samband 

med olika aktiviteter. För att ge barnen en positiv bild av det de håller på med 

just då. Förskollärarna såg inte några hinder i arbetet med fysisk aktivitet, på 

respektive förskola, vilket en förskollärare uttryckte:  

 ”Att inte se begränsningarna utan möjligheterna i det man redan har, och att i alla fall 

göra någonting, och inte stirra sig blind på det man inte kan göra” (Intervjuperson, 5).     

Resultatet visade också att samtliga förskollärare hade förmågan att kunna se 

fysisk aktivitet i olika situationer under dagen. De kunde även se hur barnen 

tränar sig motoriskt i olika situationer under dagen på förskolan. En av förs-

kollärarna uttryckte att arbetslaget tillsammans bör gå igenom vad fysisk akti-

vitet betyder för just dom, samt vad olika begrepp i läroplanen står för. Hen 

beskrev det så här: 

 ”Att möta barns behov, vi kan ju inte välja bort det, vi måste jobba med det helt enkelt 

bara, och sen det som jag tycker är viktigt är att man pratar om begreppet, alltså vad är 

och vad betyder fysisk aktivitet i förskolan, vad är det för någonting” (Intervjuperson, 

3). 

Förskollärarna beskrev också att det kan vara väldigt olika från person till per-

son, vad fysisk aktivitet egentligen står för. Därför är det viktigt med reflektion 

i arbetslaget. Hen pratade också om att det är förskollärarnas ansvar att leva 

upp till läroplansmålen i relation till fysisk aktivitet. Med styrdokument att för-

hålla sig till, och utbildning samt undervisning som begrepp. Förskolläraren 

beskrev också sin syn på vad fysisk aktivitet står för. Vilket förskolläraren ut-

tryckte: 

”Jag tänker också fysisk aktivitet, vad ingår i det? Och det kan man ju prata om också, 

vad betyder det för oss? kan det vara förflyttning i rummen, kan det vara vuxenstyrd 

aktivitet, kan det vara på barnens initiativ, kan det vara promenader, ja det finns ju barn 

som inte är vana promenader, då kan det vara fysiskt ansträngande med takt och rytm” 

(Intervjuperson, 3). 

Förskolläraren förklarade också att fysisk aktivitet bör vara kopplat till andra 

aktiviteter. Eftersom det är en del av verksamhetens utbildning och undervis-

ning, att ha båda delarna. På en utav förskolorna poängterade en förskollärare 

att det gäller att få in rörelse i ”mellanrummen”. Hen berättade vidare att förs-

kollärare bör reflektera kring hur mycket stillasittande det blir i dessa ”mellan-

rum”. Exempelvis när barnen ska gå ut på gården. Eftersom inte alla barn kan 

kläs samtidigt, så kanske man bör erbjuda någon form av rörelseaktivitet, under 

tiden. Förskolläraren berättade att de brukar dansa i ”mellanrummen”. Vilket 

förskolläraren formulerade:  

”Hur många gånger sitter barnen på en dag, är det rimligt att dom ska sitta där i mellan 

också? Eller behöver vi erbjuda sång, musik, hinderbanor och dans, det är ju vårt upp-

drag, det är ju att ta oss an det” (Intervjuperson, 4). 
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Förskolläraren reflekterade vidare kring när dom här ”mellanrummen” visar 

sig under dagen. Hen beskrev att det kan vara mellan samlingarna, fruktstun-

derna, mellanmålen eller mellan lunchen och att man då reflekterar kring 

mängden stillasittande. För att sedan planera in mer rörelse i dom här ”mellan-

rummen”. En utav förskollärarna berättade om hur viktigt det är att kunna se 

olika deltagarstrategier, som barn har. Eftersom alla barn deltar i olika aktivi-

teter på olika villkor. Hen förklarade vidare att en del barn är blyga medan en 

del barn har väldigt lätt att komma in i barngruppen, och i olika aktiviteter. Ett 

exempel är när ett barn deltar i en aktivitet på sidan av själva aktiviteten. För-

skolläraren förklarar vidare att det inte alltid syns om ett barn deltar i en akti-

vitet. Så det gäller att vara observant på detta. Vilket förskolläraren uttryckte: 

”Det är viktigt att alla får delta på sitt sätt. Och att vi som pedagoger är uppmärksamma 

på det här och inte tvingar på, för då blir det negativt med fysisk aktivitet. Att dom får 

delta på sina premisser” (Intervjuperson, 2). 

Alla förskollärarna fick också frågan om de själva var fysiskt aktiva. Samtliga 

svarade att dom var fysiskt aktiva. Förskollärarna beskrev att de var fysisk ak-

tiva genom olika aktiviteter. Exempelvis cykling, promenader, styrketräning 

och ridning. Alla förskollärarna var också medvetna om att sitt eget förhåll-

ningsätt och inställning till fysisk aktivitet. Och att det smittar av sig på barnen.    

 

6.2 Fysisk aktivitet i förskolan 

Kategorin fysisk aktivitet i förskolan handlar om hur förskollärare arbetar med 

fysisk aktivitet för barn 1 - 3 år. Hur förskollärare främjar fysisk aktivitet med 

de yngsta barnen i förskolan, kommer att presenteras i underkategorin främ-

jandet av fysisk aktivitet.  

6.2.1 Främjandet av fysisk aktivitet 

Enligt resultatet hade samtliga förskollärare ett syfte med den fysiska aktivite-

ten, och alla förskollärare planerade in fysisk aktivitet i verksamheterna. De 

hade även spontana rörelseaktiviteter efter barnens rörelsebehov. Förskollä-

rarna ansåg att fysisk aktivitet skulle vara både planerat och oplanerat. Samt-

liga förskolor främjade rörelse genom olika danslekar och sånglekar, då de an-

såg att sång och danslekar är gruppstärkande aktiviteter. En utav förskollärarna 

tyckte att det var särskilt viktigt att ha med dans i de fysiska aktiviteterna, och 

beskrev: 

”Vi främjar rörelse genom att vi dansar mycket, inte bara danslekar, vi använder ju 

bildskärmen mycket, med you tube klipp och sådant, och även projektorn och castar 

upp musik, miljöer och sådant man kan röra sig till” (Intervjuperson, 2). 
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På två utav de tre förskolor som undersöktes så använde förskollärarna Bam-

segympa för att stimulera rörelsebehovet. En utav förskollärarna berättade att 

när de arbetar med ett längre tema, så brukar dom försöka få med fysisk akti-

vitet. Eftersom de då får med rörelse i det vardagliga. En förskollärare berättar 

också hur de ändrar i miljön efter barnen rörelsebehov, för att utmana barnen. 

En utav förskollärarna beskrev det så här: 

 ”Vi har en mobil innemiljö som vi lätt kan möblera om utifrån barnens behov, ser vi 

att dom har ett rörelsebehov, så styr vi upp det och tar fram mer motoriskt material” 

(Intervjuperson, 1). 

På två utav förskolorna berättade förskollärarna att de försöker påvisa vikten 

av fysisk aktivitet för en god hälsa, genom att samtala med barnen. Med både 

de yngre och äldre barnen. En annan förskollärare berättade att barnen brukade 

ha olika rörelsepass under samlingen. Efteråt brukade förskollärarna reflektera 

tillsammans med barnen samtidigt som de åt frukt. De reflekterade exempelvis 

om energin som frukten ger kroppen, och hur de behöver energi för att kunna 

vara aktiva. Förskolläraren ansåg att det är mycket viktigt att barnen får reflek-

tera kring det dom just gjort. Förskolläraren förklarade att det är viktigt att låta 

barnen få fundera över saker de gjort för att kunna tillägna sig kunskap: 

”Barnen behöver få möjligheten att reflektera över det dom gjort, det är väldigt viktigt 

för lärandet” (Intervjuperson, 2). 

Samtliga förskollärare berättade också om olika förutsättningar att utföra fy-

sisk aktivitet i förskolan. En förskola hade möjlighet att gå till skolans gym-

nastikhall en gång i veckan. Två utav förskolorna hade nära till naturen, där 

det fanns stora möjligheter till fysisk aktivitet. Men på den förskolan som inte 

hade lika nära till naturen, hade dom istället en stor utemiljö. Så förskollärarna 

såg inte några hinder i arbetet med fysisk aktivitet. Vilket en utav förskollä-

rarna formulerade:  

”Jag tycker att det finns jättemycket möjligheter, jag tänker på hur vår gård är utformad 

ute, dom har möjligheter att klättra, åka rutschkana gå upp och ner från kullen, så dom 

tränar mycket, jag ser inte så mycket hinder” (Intervjuperson, 4). 

Förskollärarna fick berätta vad miljön har för betydelse för att främja fysisk 

aktivitet i förskolan. Samtliga förskollärare beskrev att miljön har en stor be-

tydelse i arbetet med fysisk aktivitet, i övrigt också men speciellt när det kom-

mer till fysiska aktiviteter. En utav förskollärarna berättade att det är viktigt att 

kunna nyttja närområdet, exempelvis skogen. Hen beskrev också att det är vik-

tigt att utemiljön är varierande. En annan förskollärare förklarade att det ska 

finns bra förutsättningar, såsom material. Förskolläraren förklarade vidare:  
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”Ofta är dom själva material, och vi, det är inte alltid det behövs material, eller vad jag 

ska säga, utan det räcker med deras egna kroppar. Och sedan kan man göra hinderbanor 

och sådant, av det man har” (Intervjuperson, 1). 

En annan förskollärare beskrev ute och innemiljöns betydelse för fysisk akti-

vitet och motorisk träning. Förskolläraren reflekterade också vem som har an-

svaret för att miljön bjuder in till fysiska aktiviteter. Hen förklarade att det 

ligger på förskollärarens ansvar att ordna en inbjudande fysisk miljö för bar-

nen. Så att den blir stimulerande, rolig och utvecklande. Vilket förskolläraren 

också uttryckte: 

”Det är ju vårt ansvar att se till att både innemiljön och utemiljön är det bästa för barnen, 

och att vi kan vara nära och att dom får den motoriska utmaningen” (Intervjuperson, 3). 

En förskollärare beskrev att miljön både ute och inne ska främja att barnen kan 

förflytta sig mellan rummen. Förskolläraren förklarade att rummen ska ha en 

miljö där leken kan få ta plats, och där rörelse får ta plats. Hen förklarade också, 

om barnen har möjligheten att förflytta sig mellan olika rum så utvecklas rums-

uppfattningen, vilket förskolläraren förklarade: 

”Vi pratar ju ofta om hur många kompisar och barn det kan vara i dom olika rummen, 

och hur långt är det från en kompis, hur nära kan jag stå? Och att barnen får möjligheten 

att förflytta sig och ta plats. Så att dom inte blir fast i ett rum, utan att det går att förflytta 

sig” (Intervjuperson, 2).  

 

6.3 Fysisk aktivitet ur ett motoriskt perspektiv   

Kategorin fysisk aktivitet ur ett motoriskt perspektiv handlar om förskollära-

rens syn på motorik med de yngsta barnen i förskolan. Hur de arbetar med 

motorisk träning med barn 1 - 3 år kommer att presenteras i underkategorin 

motorisk träning.  

6.3.1 Motorisk träning  

Resultatet av studien visade att förskollärarna arbetade med motorik i de tre 

förskolor som undersökts. En utav förskolorna hade mer planerad motorisk 

träning inomhus än de andra förskolorna, och en förskola hade mer planerad 

motorisk träning utomhus. Förskollärarna var också medvetna om betydelsen 

av motorisk träning, för utveckling av kroppens alla delar, och för lärandet. En 

utav förskollärarna förklarade betydelsen av motorisk träning för dom yngsta 

barnen, vilket förskolläraren formulerade: 

”Just det här i början när barnen är små, att dom får det grovmotoriska och finmotoriska 

i början eftersom det hjälper dem att utveckla mycket annat också” (Intervjuperson, 6). 
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Samtliga förskollärare beskrev att de har en medvetenhet om att de yngsta bar-

nen tränar sin motorik, nästan hela tiden under dagarna på förskolan. Samtliga 

förskollärare berättade också de hela tiden stimulerar och utmanar barnen, i sin 

motoriska utveckling. Alla förskollärare beskrev också att de är medvetna om 

vad som utvecklas och gynnas av motorisk träning. De beskrev betydelsen av 

både ute- och innemiljön för motorisk träning, vilket en utav förskollärarna 

uttryckte:  

”Och sen har vi ju även skogen som vi kan nyttja också, och då får vi ju ändå det här 

lite mer, ojämna och klättra av och balansera på träd och lite sådant, ja det motoriska” 

(Intervjuperson, 6). 

Alla förskollärare beskrev hur motoriken hjälper utvecklingen av koncentrat-

ion, balanssinnet, rumsuppfattning och kroppsuppfattning. Samtliga förskollä-

rare berättade att de har en medveten tanke bakom den oplanerade motoriska 

träningen, både ute och inomhus. En utav förskollärarna berättade att de brukar 

gå i trappor med de yngsta barnen, för att träna motorik. En annan förskollärare 

berättade att barnen själva får klättra upp på skötbordet för att träna sig moto-

riskt. Eftersom de vill att barnen ska klara saker på egen hand, med stöttning 

från förskollärarna. En utav de andra förskollärarna pratade mycket om moto-

rikens betydelse för utveckling av hjärnan, och att sånglekar som ”huvud, ax-

lar, knä och tå” aktiverar bägge hjärnhalvorna. Hen förklarar vidare att bägge 

hjärnhalvorna behövs för att klara av de symmetriska lekarna. Förskolläraren 

diskuterade också betydelsen kring asymmetriska och symmetriska lekar för 

att utveckla god motorisk förmåga. Förskolläraren beskrev också att de arbetar 

med fingerlekar, för finmotorikens utveckling. Hen förklarar vidare att de för-

söker arbeta med grovmotoriska och finmotoriska lekar, varje dag. Förskollä-

raren sammanfattade motorisk träning i en mening: 

”Använd sinnena och rör på kroppen, det utvecklar hjärnan, hoppa, gunga, studsa, 

snurra ökar inlärningsförmågan, åla, krypa ökar samarbetet mellan hjärnhalvorna, rör 

dig minst 30 minuter per dag håller kroppen igång, och glöm inte att ha kul och skratta” 

(Intervjuperson, 1). 

På en utav förskolorna pratade förskollärarna mycket om att de observerar bar-

nen när de tränar sig motoriskt, både inne och utomhus. De förklarade att ge-

nom observation så kan man få syn på hur barnens motoriska förmåga ser ut, 

om de kanske behöver mer motorisk träning eller stöttning i sin motoriska ut-

veckling på något vis. En utav förskollärarna berättade hur de brukar observera 

barnen på ett speciellt ställe ute på förskolan gård. Förskolläraren berättade: 

”Vi har ju den här klassiska slänten här, som dom använder periodvis, det går upp och 

ner, det kan vara ett barn som är där en halvtimmes tid och bara går upp och ner, och 

då tänker man, ja! det är det dom tränar på, och det är ganska häftigt att få syn på sådana 

saker faktiskt” (Intervjuperson, 2). 
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Utöver den oplanerade motoriska träningen, berättar samtliga förskollärare hur 

de främjar motorisk träning. Genom olika aktiviteter inomhus och utomhus. 

En utav förskolorna hade byggt upp en balansbana, där barnen fick vara del-

aktiga och bygga upp banan, tillsammans med förskollärarna. Förskollärarna 

förklarade också att det också fanns mycket annat som man kan få syn på ge-

nom observation.    

Sammanfattningsvis så visar resultatet att förskollärare är medvetna om bety-

delsen av fysisk aktivitet i relation till utveckling, lärande och välbefinnande. 

Förskollärarna är också medvetna om vikten av deras eget förhållningssätt i 

relation till fysisk aktivitet. Samtliga förskollärare är också medvetna om be-

tydelsen av motorisk träning för barn 1 - 3 år. Resultatet visar vidare att förs-

kollärarna främjar fysisk aktivitet på olika sätt för de yngsta barnen på de för-

skolor där intervjuerna är genomförda. Resultatet visade att förskollärarna 

hade med läroplanen i planerandet av fysisk aktivitet. En utav förskolorna ar-

betade genom att reflektera tillsammans i arbetslaget om vad fysisk aktivitet 

är. Förskollärarna reflekterade också kring vad begreppen som finns med i lä-

roplanen betyder i relation till fysisk aktivitet. Genom reflektion i arbetslaget 

så kan förskollärarna komma fram till en samsyn om hur läroplanen integreras.   
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7 DISKUSSION 

En kritisk diskussion utifrån tidigare forskning förs mot denna studies resultat. 

Diskussion av val av metod samt genomförande presenteras i metoddiskuss-

ionen. 

7.1 Resultatdiskussion    

Resultatet av undersökningen visade att förskollärarna är medvetna om bety-

delsen av rörelse för barn 1 - 3 år. De var också medvetna om att små barn 

behöver röra på sig för att tillägna sig andra färdigheter. Hannafords teori för-

klarar det genom att vi inte kan skilja på kropp och själ, att kroppen är ett verk-

tyg för inlärning. Enligt Hannafords teori behöver kroppen användas om inlär-

ning ska ske (Hannaford, 1997). Förskollärarna beskrev också hur deras för-

hållningsätt är viktigt för arbetet med fysisk aktivitet i förskolan. Hur förskol-

lärarna ser på kunskap och lärande samt deras vilja att inta barnens perspektiv 

är avgörande för kvaliteten i förskolan (Sheridan, Sandberg &, Williams, 

2015). Förskollärarnas förhållningsätt gör också att barnen rör på sig mer. En-

ligt Wikland (2013) så påverkas barnens aktivitetsnivå av förskollärarens för-

hållningsätt och attityd till fysisk aktivitet. Resultatet visade också att samtliga 

förskolor som undersökts, arbetar relativt lika med fysisk aktivitet och moto-

risk träning. Det som skiljer sig åt är att förskolorna har olika förutsättningarna, 

när det gäller miljön inomhus och utomhus. Två utav förskolorna hade nära till 

naturen, medan den tredje inte hade det, vilket ändå inte var något hinder för 

att främja fysisk aktivitet.  

Förskollärarna ansåg att det är relevant att de deltar i olika fysiska aktiviteter 

tillsammans med barnen. En utav förskollärarna ansåg också att det är viktigt 

att samtidigt ha roligt och skratta tillsammans med barnen under olika aktivi-

teter, för att visa en positiv bild av fysisk aktivitet. Enligt Hannafords teori 

(1997), så lär sig små barn genom att härma andra barn och vuxna.  Genom att 

härma andra så tillägnar sig barnen fysisk och emotionell förståelse för bety-

dande individer, samt deras sociala gemenskap enligt Hannaford. Därför bör 

alla förskollärare tänka på sitt eget förhållningsätt, eftersom barnen ser på sina 

förskollärare som förebilder. Förskollärarna som deltog i undersökningen re-

flekterade kring sin roll som förebilder. En utav förskollärarna beskrev sig som 

inspiratör, medforskare och förebild, vilket är betydelsefullt då barn tar efter 

de personer som de ser upp till. Hen ansåg även att barnen skulle klara av saker 

på egen hand. Med stöttning från förskollärarna. Vygotskij förklarar den vux-

nas roll som medforskare genom det han kallar proximala utvecklingszonen. 
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Barnet kan använda förskolläraren som ett hjälpmedel och stöttning i sitt lä-

rande, exempelvis om ett barn har svårt att sparka en boll rakt fram. Förskol-

läraren visar barnet hur man ska göra. Barnet tittar hur förskolläraren gör, och 

sparkar sedan bollen rakt fram på egen hand. Fokus ligger på vad barnet kan 

göra med hjälp utav ett annat äldre barn eller vuxen (Askland & Sataoen, 

2014). Samtliga förskollärare understryker också betydelsen av fysisk aktivitet 

för att utveckla barnens samspel. Samspelet mellan barn och förskollärare, men 

också samspelet mellan barnen. Vygotskij förklarar, att utveckla samspelet är 

en förutsättning för att barnen ska tillägna sig kunskap och insikt (Askland & 

Sataoen, 2014). Det är därför viktigt att barnen ges förutsättningar till att delta 

i olika fysiska aktiviteter i förskolan, tillsammans med andra barn, men också 

tillsammans med sina förskollärare. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 

skriver att förskollärares förmåga att samtala och samspela med barnen, är det 

mest centrala för den pedagogiska kvaliteten i förskolan. En utav förskolorna 

arbetade mycket med att samtala och reflektera tillsammans med barnen. Då 

de ansåg att genom att reflektera kring saker de gjort resulterade i en djupare 

förståelse hos barnen, exempelvis reflektion kring vikten av en god hälsa. För-

skollärarna beskrev även att genom fysisk aktivitet lär sig barnen om interakt-

ion och turordning. Genom social interaktion mellan barn och förskollärare 

och mellan barnen så utvecklas språket. Vygotskij menar att social interaktion 

uppstår när barn är tillsammans med andra barn och vuxna i olika sociala situ-

ationer, exempelvis i förskolan (Säljö, 2015).  

Alla förskollärarna diskuterade också barnen tillsammans i grupp. När barnen 

deltar tillsammans med andra barn, i olika fysiska aktiviteter stärks gruppen. 

Det hör också till förskollärarens uppdrag att barnen ska fungera tillsammans 

i grupp. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ”ge varje barn för-

utsättning att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 

gemensamma regler” (Skolverket, 2018, s 13). Att vara tillsammans i grupp i 

olika aktiviteter är bra för utveckling av rumsuppfattningen. Enligt Hannafords 

teori (1997) behöver proprioceptionen först utvecklas, för att barnen ska kunna 

utveckla rumsuppfattningen. Ericsson (2008) belyser Hannafords definition av 

propricetioner ”propriceptionerna är kroppens känsla av sig själv i rummet” 

(Ericsson, 2008, s 53). Propriceptionerna innebär hur man använder sina musk-

ler. 

Resultatet visade vidare att förskollärarna var medvetna om att rörelse hänger 

ihop med hjärnans utveckling. En förskollärare förklarade sambandet av sång-

lekar och utveckling av hjärnan, exempelvis att ”huvud, axlar, knä och tå” ak-

tiverar hjärnan. Hannaford beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och ut-
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veckling av hjärnan. Fysisk aktivitet sätter igång flera av barnens psykiska pro-

cesser. Hannaford (1997) skriver vidare att fysisk aktivitet gör så att barnen 

tillägnar sig ny information samt erfarenheter i deras neutrala nätverk (Hanna-

ford, 1997). Med neutrala nätverk menar Hannaford (1997) att tankeverksam-

heten utvecklas, det vill säga barnens sätt att tänka utvecklas. Det är viktigt 

som förskollärare att ha kunskapen om att utvecklingen av hjärnan är starkt 

sammankopplat med fysisk aktivitet. Det är också mycket annat som utvecklas 

hos barnen i samband med utveckling av hjärnan, såsom kognitiv, emotionell 

och social utveckling (Jagtoien, et al., 2002). Genom fysisk aktivitet så utveck-

las hjärnan och dess olika funktioner. Ericsson (2008) skriver att små barn be-

höver röra på sig för att utveckla sin självkänsla. Hon skriver också, för att 

kunna utveckla sin självkänsla behövs andra barn och vuxna. Det krävs att bar-

nen är i samspel med sin omvärld (Ericsson, 2008). Samtliga förskollärare var 

medvetna om betydelsen av att de är tillsammans med barnen i olika aktivite-

ter. De var också medvetna om att barnen behöver vara i samspel med andra 

barn i olika aktiviteter. Förskollärarna berättade att genom samspelet med 

andra barn och vuxna utvecklas koncentration, balanssinne, rumsuppfattning 

och kroppsuppfattning.  

Förskollärarna ansåg att det är viktigt att nyttja närområdet för att främja fysisk 

aktivitet, exempelvis skogen. Enligt Ärlemalm - Hagsér (2014) så har barn som 

vistas i natur - rika områden bättre hälsa, motorik samt bättre koncentrations-

förmåga. Hon förklarar också att natur rika områden bidrar till utveckling av 

balans och koordination hos barnen. Barnen leker också bättre som grupp av 

att vistats i natur - rika områden. Resultatet visade att förskollärarna upplevde 

att det inte fanns så många hinder i arbetet med fysisk aktivitet för de yngsta 

barnen i förskola. Det enda hindret verkade vara bristen på kreativitet. Det står 

skrivet i förskolans läroplan att förskollärare ska ansvara för att ”utveckla pe-

dagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och 

som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar 

deras uppmärksamhet” (Skolverket, 2018, s,19). En förskollärare beskrev att 

barnen måste få utrymme att röra sig på i förskolans olika rum. Enligt Osnes, 

Skaug och Kaarby (2012) så vistas barnen i förskolan stor del av tiden inom-

hus. De skriver vidare att därför är det viktigt dra nytta av alla rummens möj-

ligheter till rörelse. Det är också förskollärarens ansvar att barnen ges utrymme 

i förskolan olika rum. Rummen bör också bjuda in till rörelse och vara varie-

rande (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). 
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Samtliga förskollärare berättade att de observerar barnen när dom tränar sig 

motoriskt. Det är viktigt att förskollärare har förmågan att se alla barn, speciellt 

de yngsta barnen 1 - 3 år, då de kommunicerar utan ord. Barnen har inte för-

mågan att berätta för förskollärarna, om vad de har svårt med, eller lätt för. 

Sheridan et al. (2015) skriver att förskollärare behöver ha bred kunskap om hur 

de tolkar och känner av de yngsta barnen, då deras kommunikationsförmåga är 

annorlunda än de äldre barnen. De äldre barnen kan lättare förmedla det de 

behöver säga till förskollärarna. Genom att observera de yngsta barnen så är 

de lättare att upptäcka eventuella svårigheter, såsom motoriska problem 

(Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). Det är också viktigt för de barn som verkligen 

behöver extra stöttning i sin utveckling. Edlund (2017) beskriver hur de allra 

yngsta barnen behöver de mest professionella förskollärarna, eftersom de 

yngsta barnen uttrycker sig och kommunicerar genom sina kroppar. Då är det 

viktigt att kunna se tecken på när dom förmedlar något viktigt, exempelvis om 

ett barn behöver extra stöttning i sin motoriska utveckling. Det ingår också i 

förskollärarnas uppdrag; ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 

och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsätt-

ningar” (Skolverket, 2018, s 6). Ericsson (2008) förklarar genom att förskollä-

rarna observerar barnens motoriska träning, så få de upp ögonen för motoriska 

färdigheter barnen utvecklar. Hon skriver vidare att när förskollärarna fokuse-

rar på motoriska färdigheter så gynnar det barnens motoriska utveckling. För-

skollärarna blir medvetna om motorisk utveckling genom observationer. 

Resultatet visade att förskollärarna är medvetna om att det är viktigt att barnen 

får inflytande i sin fysiska undervisning. Det ligger i förskollärarnas ansvar att 

barnen få inflytande i verksamheten. I läroplanen för förskolan står det att ar-

betslaget ska ”främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande 

över sin utbildning” (Skolverket, 2018, s,16). Detsamma gäller om ett barn på 

något sätt uttrycker att det vill, eller behöver röra på sig. Då måste dom få göra 

det, och det handlar också om barns inflytande över sin egen utbildning och 

över verksamheten. (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). 

I studien som Decker, et al. (2013) gjorde, visar att barn är stillasittande 50 - 

80 procent av tiden de tillbringar i förskolan. Då är det viktigt att verksamma 

inom förskolan får ökad kunskap om stillasittande beteende, genom exempel-

vis fortbildning. Det är angeläget att ha förmågan att se när ett barn har det här 

beteendet, för att kunna stimulera och utmana barnet till rörelse. Detta med 

anledning av att det är viktigt att barnen så tidigt som möjligt får de utmaningar 

och den stimulans de behöver, för att kunna utveckla grundläggande motoriska 

färdigheter. För att upptäcka olika beteenden eller andra saker som är betydel-

sefulla måste förskolläraren vara lyhörd, som när exempelvis ett barn har svårt 

att kliva i sandlådan och behöver utmanas i just det. Då är det av stor betydelse 
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att förskolläraren har närvarokompetens. Detta innebär att vara närvarande i 

alla situationer, under hela dagen genom att vara nära barnen, både kognitiv 

och emotionell närvaro anses betydelsefull, men också fysisk närvaro (Sheri-

dan, Sandberg & Williams, 2015).  

Resultatet visade att förskollärarna observerar barnen för att upptäcka stillasit-

tande beteenden. Resultatet visade också att samtliga förskollärare arbetar för 

att förebygga fysisk inaktivitet hos barnen. Det står i läroplanen för förskolan 

att förskollärare ska var extra uppmärksamma på de barn som behöver det. 

Läroplanen säger att ”förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika 

anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” (Skolverket, 

2018, s 6). Resultatet visade att förskollärarna hade en bra balans mellan vux-

enstyrda planerade aktiviteter och oplanerade aktiviteter, vilket går i linje med 

studien av Decker et al. (2013). Resultatet från denna studie visade att förskol-

lärarna stimulerar och utmanar alla barnen genom planerade rörelseaktiviteter. 

Resultatet visade även att alla förskollärare är medvetna om betydelsen att de 

är tillsammans med barnen i olika aktiviteter, vilket även framgick i tidigare 

studier av Gehris, et al. (2014). 

Studien som Howie et al. (2015) har gjort, visade att individuella anpass-

ningar för att integrera fysisk aktivitet är ett bra tillvägagångsätt för att få in 

mer rörelse i förskolan. Av den orsaken att många förskolor inte har samma 

förutsättningar, som exempelvis ekonomi eller personaltäthet. För att inte-

grera mer fysisk aktivitet i förskolan, så bör förskollärarna ha kunskap om 

hur individuella anpassningar för fysisk aktivitet kan ordnas, och kunskap om 

vilken typ av aktiviteter som kan vara lämpliga för de yngsta barnen. För att 

kunna utöva relevanta rörelseaktiviteter tillsammans med barnen i förskolan. 

Resultatet visade att förskollärarna hade med läroplanen i arbetet med fysisk 

aktivitet. En utav förskollärarna ansåg att det ligger på arbetslagets ansvar att 

leva upp till läroplansmålen i relation till fysisk aktivitet.  Howie et al.  

(2014) studie visade motsatsen. Resultatet av deras studie visade att förskol-

lärarna behövde mer kunskap kring hur dom skulle integrera läroplanen, i re-

lation till fysisk aktivitet. Resultatet av Palmer et al. (2016) studie visade att 

barn intresserar sig mer för fysisk aktivitet om de deltar i strukturerade rörel-

seaktiviteter, och att förskollärare bör erbjuda strukturerade rörelseaktiviteter, 

vilket går i linje med denna studie. Eftersom denna studie visade att förskol-

lärarna planerade in strukturerade rörelseaktiviteter tillsammans med barnen, 

både ute och inomhus. Detta står också i läroplanen för förskolan att ”varje 

barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktiviteter och vila” (Skolver-

ket, 2018, s 15). 

Resultatet av denna studie visade att förskollärarna gjorde individuella anpass-

ningar för att få in mer rörelse i verksamheten. En utav förskolorna anpassade 
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miljön och material efter barnens rörelsebehov. Förskollärarna berättade att de 

har arbetat med innemiljön för att den ska vara lätt att möblera om, för att 

kunna utmana och stimulera barnen fysiskt. En utav förskollärarna förklarade 

att olika material samt redskap för fysisk aktivitet bör vara anpassbart genom 

att barnen kan förflytta runt materialet i förskolans olika rum, vilket går i linje 

med studien av Howie et al. (2015). Enligt Davidsson (2014) så är betydelsen 

av rummens möblering mycket stor för vad barnen gör i rummen, för vad bar-

nen lär sig och hur dom lär sig. Hon skriver också att det är viktigt att barnen 

erbjuds aktiviteter både ute och inomhus, och att barnen ska ha valmöjligheter 

kring vilka rum de vill vistas i. Genom att förskollärarna anpassar miljön på 

det viset, så ger det alla barn samma förutsättningar till att vara fysiskt aktiva. 

Det hör också till förskollärarens uppdrag, att ge alla barn samma förutsätt-

ningar till utveckling och lärande. Detta står även i läroplanen för förskolan: 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utveck-

las, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” (Skol-

verket, 2018, s 15).  

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativ metod i form av gruppintervjuer använts, för att 

undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet i förskolan. Genom att 

åldrarna varierade på förskollärarna så ökar trovärdigheten i resultatet, ef-

tersom intervjupersonerna ser frågorna ur olika perspektiv. Semistrukturerade 

intervjuer har använts i den här undersökningen. En fördel med semistrukture-

rade intervjuer är att man kan gå in på djupet med frågorna enligt Eliasson 

(2010). Hon skriver också att det är möjligt att ställa följdfrågor i den typen av 

intervju. Resultatets trovärdighet ökade genom att intervjuerna spelades in. När 

intervjuer spelas in så finns möjligheten att gå tillbaka och lyssna flera gånger, 

så att all viktig information från intervjun kommer med i resultatet. En be-

gränsning i den här undersökningen är urvalet, då endast sex förskollärare har 

intervjuats. Trovärdigheten hade ökat om fler förskollärare hade deltagit i 

undersökningen, eftersom intervjupersonerna inte kan redogöra för hur alla 

förskollärare arbetar med fysisk aktivitet i förskolan. Det som kan ha minskat 

trovärdigheten i resultatet i den här undersökningen är att intervjupersonerna 

kan ha påverkat varandras svar när intervjun genomfördes i grupp. Enligt Trost 

(2010) så kan gruppintervjuer vara en begränsning. eftersom intervjuperso-

nerna kan påverka varandras svar. Fördelen med gruppintervju är att intervju-

personerna kan ta hjälp av varandra och reflektera tillsammans (Trost, 2010). 
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Anledningen till att intervjuer användes var att genom intervjuer så blir svaren 

mer personliga. Det som kan ha påverkat resultatet är formuleringen av inter-

vjufrågorna. Intervjufrågorna borde ha formulerats på ett tydligare sätt, ef-

tersom en del frågor gick in i varandra och samma svar kom upp vid fler till-

fällen under intervjuerna. Förskollärarna fick bestämma plats för intervjun. En-

ligt Trost (2015) så är det betydelsefullt att inte bli störd under intervjun. Han 

skriver också att det är viktigt att det är lugn och ro runt om kring. Därför fick 

förskollärarna bestämma en plats där de kände sig trygga och lugna. En nack-

del med gruppintervjuer är att det kan uppstå ett etiskt problem, då de som 

intervjuas inte har tystnadsplikt. Det kan då leda till att de som intervjuats be-

rättar för någon annan, som inte deltog om vad som sagts, och av vem under 

intervjun, efter intervjutillfället (Trost, 2010). Förskollärarna har olika erfaren-

heter att arbeta med barn i olika åldrar, vilket kan ha påverkat resultatet. Ef-

tersom förskollärarna kan ha svarat på intervjufrågorna genom erfarenheter av 

äldre barn. Då oftast förskollärarna lär känna barn från andra avdelningar, ge-

nom exempelvis gemensamma aktiviteter. Anledningen till undersökning är 

förförståelsen om att det inte finns så mycket forskning om små barn och fysisk 

aktivitet. Det är också sparsamt med studier om hur mycket fysisk aktivitet 

barn 1 - 3 år behöver. Förförståelsen för att det är viktigt med fysisk aktivitet 

för utveckling och lärande, är en annan anledning till undersökningen. Jag har 

även upplevt att det inte har varit så mycket planerad fysisk aktivitet för de 

yngsta ute i förskolorna. Därför genomfördes denna undersökningen. 

7.3 Slutsatser 

Denna studie har gett mer kunskap om förskollärares syn på fysisk aktivitet. 

Slutsatserna av studiens resultat är att förskollärarna är medvetna om betydel-

sen av fysisk aktivitet i relation till barnens utveckling, lärande och välbefin-

nande. Förskollärarna är också medvetna om vikten av deras eget förhållnings-

sätt i relation till fysisk aktivitet. Samtliga förskollärare är också medvetna om 

betydelsen av motorisk träning för barn 1 - 3 år. För att främja fysisk aktivitet 

i förskolan så är förskollärarnas förhållningsätt betydelsefullt. Hur förskollä-

rare ser på fysisk aktivitet med små barn är avgörande för hur det integreras i 

förskolan.  

 

Förslag på framtida forskning 

Det behövs mer forskning kring de yngsta barnen 1 - 3 år och deras fysiska 

aktivitet i förskolan. Det skulle vara av betydelse för verksamma förskollärare 

att få mer kunskap inom området, för att kunna ge barnen den fysiska aktivite-

ten som de behöver. Det skulle vara intressant att genom föra denna studien 
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med exempelvis observation som metod. För att se hur förskollärare arbetar 

med fysisk aktivitet i förskolan med barn 1 - 3 år. Samt för att se hur mycket 

barnen tränar sig fysiskt, utan strukturerade rörelseaktiviteter. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjuguide     

 

1. Hur ser du på fysisk aktivitet i förskolan? 

2. Hur arbetar du/ni, på eran avdelning, med fysisk aktivitet för de 

yngsta barnen? 

3. Vad anser du kan påverka arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? 

4. Vad har du för roll som förskollärare i samband med fysisk aktivitet?  

5. Vad finns det för möjligheter eller hinder i arbetet med fysisk aktivi-

tet? 

6. Vilken betydelse har förskolans miljö för att främja ökad rörelse för 

de yngsta barnen? 

7. Är du själv fysiskt aktiv? 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett   

 

Samtycke till att delta i studien: Pedagogers syn på fysisk aktivitet i försko-

lan.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

                                                                            

 

……………………………………  

Underskrift  

  

  

………………………………… ……………………………………

  

Namnförtydligande                    Ort och datum 

 

 

 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslag-

stiftning och lämnad information. 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Informationsbrev 

 

Pedagogers syn på fysisk aktivitet i förskolan.  

Hej! Jag heter Amanda Olsson och jag läser förskollärarprogrammet vid Karl-

stads Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete med inriktning på hälsa 

och rörelse. Min studie riktar sig till verksamma pedagoger i förskolan. Syftet 

med undersökningen är att få mer kunskap om pedagogers syn på fysisk akti-

vitet i förskolan, och hur pedagoger främjar fysisk aktivitet för de yngsta bar-

nen i förskolan.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerande samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att 

uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se  
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