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Abstract 

The aim is to provide knowledge about educators ' views on physical activity 

in the transition between preschool and school. The selection consisted of pre-

school teachers, teachers, and teachers specializing in sport. In total, six indi-

vidual interviews were conducted and a focus group with four people. The re-

sults of the study show that transitions can be a challenge for both preschool 

teachers, teachers and children. If there is major change too fast between school 

forms and unstructured, it can contribute to a precariousness in the transition 

for children. There may be a risk of a decrease in physical activity without a 

structured interaction where the staff have an interaction between each other 

and their respective activities, therefore this study be important for pre-school 

and school activities in Transitions. Preschool teachers and teachers see syn-

ergy as an opportunity to maintain play and physics activity in transitions. It 

was considered important to take part of each other's experiences and compe-

tencies from the different educational contexts. One conclusion in the study is 

that it can be a challenge to create a sustainable transition structure for children 

to be able to maintain physical activity with an increased age. 

 

Keywords: Preschool, preschool class, school, transition process, physical ac-

tivity, play. 
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Sammanfattning 

Syftet är att bidra med kunskap om pedagogers syn på fysisk aktivitet i över-

gången mellan förskola och skola. Urvalet bestod av förskollärare, lärare samt 

lärare i fritidshem med inriktning idrott. Totalt genomfördes sex individuella 

intervjuer och en fokusgrupp med fyra personer. Resultatet i studien visar att 

övergångar kan vara en utmaning för både förskollärarna, lärare och barn. Om 

det sker stora förändring för fort mellan skolformerna och ostrukturerat kan det 

bidra till en otrygghet i övergången för barnen. Det kan finnas en risk att den 

fysiska aktiviteten minskar utan en strukturerad samverkan där personalen har 

en interaktion mellan varandra och deras respektive verksamheter, därför kan 

den här studien ses som viktig för förskolan och skolans verksamhet i över-

gångar. Förskollärarna och lärarna ser samverkan som en möjlighet för att bi-

behålla lek och fysik aktivitet i övergångar. Det ansågs viktigt att ta del av 

varandras erfarenheter och kompetenser från de olika undervisningskontex-

terna. En slutsats i studien är att det kan vara en utmaning att skapa en hållbar 

struktur för övergångar för att barn ska ha möjlighet bibehålla den fysiska ak-

tiviteten med ökad ålder.  

 

Nyckelord: Förskola, förskoleklass, skola, övergångsprocess, fysisk aktivitet, 

lek. 
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1 INLEDNING  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) ställer sig frågan om förskolans förhållningsätt till 

leken och barns handlingar skulle kunna följa dem från förskolan och genom hela barnens skol-

gång?  

Den här frågan kan ses som en ingång till det intresse som väcktes om övergångar mellan för-

skola och skola och hur den påverkar barns lek och fysiska aktivitet. På grund av tidigare erfa-

renheter inom förskola och förskoleklass har det uppmärksammats en problematik berörande 

att barnen troligtvis blir mer stillasittandes redan i förskoleklass. I förskolan sker oftast lärande 

genom lek men när barnen fyller sex år och ska börja i förskoleklass handlar det istället om ett 

lärande där barnen ska sitta still och lyssna. Det här kan bli en stor förändring för barnen. Det 

kan därför ses som högst relevant att barnen får en stor del av rörelse med sig in i förskoleklas-

sen. I övergångsprocesser mellan förskolan, förskoleklass och skolan framgår det i skolverket 

(2016) att det ska ske en samverkan mellan verksamheterna för att övergången ska vara så trygg 

för barn och vårdnadshavare som möjligt. Det finns inga tydliga ramar skrivet i läroplanen hur 

lång den här övergångsprocessen för barnen ska vara. 

I skolverket (2016) står det att en samverkan ska ske mellan verksamheterna men inte hur den 

här samverkan ska genomföras. Det kan då finnas utmaningar med att bibehålla barns lek och 

fysiska aktivitet från förskolan till skolan när riktlinjerna blir otydliga i styrdokumenten. Ökade 

kunskaper om hur en samverkan skulle kunna ske i övergångarna mellan skolformerna är rele-

vant för att bibehålla barns lek och fysisk aktivitet före och efter övergångarna mellan förskola, 

förskoleklass och skola. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande för både vuxna och barn. FYSS 

(2016) är en handbok med evidensbaserad kunskap i fysisk aktivitet, som beskriver att barn 

från 0 till fem har en hög aktivitetsgrad och att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på barnen. 

Den höga aktivitetsgraden är hälsofrämjande för barnen både i nuet och för deras framtida liv. 

De yngre barnen i förskolan är ofta väldigt aktiva samtidigt finns det forskning som visar på att 

äldre barn är mindre aktiva. Centrum för idrottsforskning (2017) skriver att fysisk aktivitet 

minskar hos barn och beskriver det med att ”Pojkar hade en signifikant högre nivå av total 

fysisk aktivitet i alla årskurser jämfört med flickor. Vidare framkom tydliga skillnader mellan 

åldersgrupperna, såtillvida att den fysiska aktiviteten blev lägre med ökad ålder för både flickor 

och pojkar” (Centrum för idrottsforskning, 2017, s. 32). 
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Målsättningen med den här studien är att den ska bidra med ny kunskap för förskollärare och 

lärare genom att öppna upp en diskussion om övergångar, samverkan och fysisk aktivitet i för-

skola, förskoleklass och skola. I sökandet efter tidigare forskning kring ämnet visade det sig 

vara svårt att få tag på material som berörde studiens syfte. Därför kan den här studien ses som 

högst relevant för att kunna ge forskningen i ämnet den kompletterande delen som nu fattas. 

Studien innefattar två olika spår där det ena spåret handlar om övergångar från förskola till 

skolan. Det andra spåret handlar om fysisk aktivitet då det har varit problematiskt att hitta forsk-

ning om den fysiska aktiviteten i barnens övergångar. Målsättningen har varit att göra en sam-

manflätning av vad som händer med barnens fysiska aktivitet i övergångarna från förskola till 

förskoleklass och till skolan. Borde det inte finnas en tydlig struktur över hur en hållbar sam-

verkan mellan de olika verksamheterna ska vara?  

1.1 Bakgrund 

Inledningsvis ges en historisk översikt i hur förskolan blev en del av skolan i och med försko-

leklassens framväxt. Sedan presenteras litteratur som berör de olika verksamheternas styrdoku-

ment, nämligen förskolan och förskoleklass. 

1.1.1 En kort historisk överblick om hur förskolan blev en del av skolan 

Ackesjö (2011) skriver att de första lekskolorna i Sverige öppnades på 1940-talet, den pedago-

giska verksamheten bedömdes vara både fostrande och utvecklande för de barn som fick möj-

lighet att vara närvarande under ett par timmar om dagen. På 1950-talet ökade söktrycket till 

lekskolorna, barngrupperna blev större och det behövde byggas fler lekskolor. Under 1970-talet 

strukturerades förskolan om och den tidigare åldershomogena lekskolan blev istället syskonav-

delningar där det blandades barn i åldrarna ett till sex år. Den här strukturen pågick några de-

cennier innan det förändrades igen.  I syskongruppen uppstod ett behov av att kunna utmana 

och möta de äldre barnens behov och därför bildades det även en homogen gruppering för sex-

åringar, där de delar av dagen separerades från syskongruppen. Tanken med den åldershomo-

gena grupperingen var att den skulle vara en förberedelse för barnen inför skolstart i förskole-

klass och att de barn som skulle började i samma klass fick möjlighet att lära känna varandra 

innan skolstarten på hösten. En annan grund till den åldershomogena gruppen var att introdu-

cera barnen till en för dem ny typ av arbetsform och pedagogik, där lärandet uppstod när läraren 

förmedlar kunskap till barnen. Den här typen av pedagogik som användes i skolan kallades 

därför förmedlingspedagogik (Ackesjö, 2011).  
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I en proposition från regeringen i mars 1996 framfördes ett förslag om en integrerad verksamhet 

mellan fritidshem, förskolan och skolan. Syftet var att säkerställa en hög kvalitet på verksam-

heten som riktar sig till barnens tidiga utbildningsår. Verksamheten för sexåringar skulle fort-

farande vara frivillig till skillnad från den obligatoriska skolan. Detta dock under förutsättning 

att det fanns en god samverkan mellan de olika verksamheterna. Sexårs-verksamheten skulle 

fungera som en mjuk övergång mellan förskolan och skolan. Detta för att introducera barnen 

för den nya skolformen de får möta när övergången sker till den obligatoriska skolan. Sexårs-

verksamheten och övergången mellan förskola och skola beslutades att betecknas som Försko-

leklass (F). Förskoleklassen skall inte vara en skolform som skolan men inte heller en renodlad 

förskoleverksamhet, utan en blandning mellan de båda verksamheterna och skapa en ny peda-

gogik (SOU 1997:157).  

1.1.2 Styrdokument i förskolan och förskoleklass 

Skolverket (2019) skriver att förskoleklass numera är obligatorisk och undervisning sker minst 

tre timmar per dag och max sex timmar per dag under ett läsår. Förskoleklassen har ett eget 

kapitel i skolans läroplan (LGR11) och följer därför skolans styrdokument. Förskolan har en 

egen läroplan som skiljer sig på flera sätt mot förskoleklassens och skolans styrdokument. För-

skolans styrdokument är hårdare styrd av sekretess för att skydda barnen. 

Andréasson och Allard (2015) skriver att skollagen och förskolans läroplan är generellt be-

skrivna hur verksamhetens uppdrag skall upprätthållas. Skolverkets generella sätt att skriva kan 

bidra till att läroplanen blir svårtolkad och att den skulle behöver förtydligas. Tanken med lä-

roplanens funktion som ett stöd för pedagoger och verksamheten kan istället leda till ett svår-

bedömt och tvivelaktigt dokument som blir svårt att känna en trygghet till och att använda som 

ett stöd i verksamheten. För att få en förståelse för hur övergångar påverkar barnens lek och 

fysiska aktivitet i nutid och i deras framtid behöver vi följa processen från förskolan till skolan 

i deras olika undervisningskontexter. 

I nästa kapitel kommer vi förklara mer om övergångsprocessen och skillnaden i undervisnings-

kontexten mellan de olika verksamheterna.  

 



Fysisk aktivitet mellan förskola, förskoleklass och skola  Jenny Törsfeldt & Linda Hedström 

10 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att bidra med kunskap om pedagogers syn på fysisk aktivitet i övergången mellan 

förskola och skola.  

1.3 Frågeställning/ar 

Studiens syfte kan tydliggöras med följande forskningsfrågor: 

• Hur insatta beskriver pedagogerna att de är i varandras verksamheter? 

• Hur beskriver pedagogerna den fysiska aktivitetens betydelse i de olika skolformerna? 

• Hur beskriver pedagogerna att en samverkan kan bidra till att den fysiska aktiviteten 

följer med barnen från förskolan upp till skolan? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Litteratur 

I litteraturgenomgången kommer litteratur rörande de olika skolformerna som övergångspro-

cess sker i presenteras. Vidare kopplas även litteratur in som belyser betydelsen av den fysiska 

aktiviteten. Detta för att ge studien en överblick över vad litteraturen säger om vikten av över-

gångar och den fysiska aktiviteten.  

2.1.1 Övergångar  

I förskolan kan det vara mer lek och fysisk aktivitet med barnen än vad det är när barnen börjar 

i förskoleklass då det blir mer stillasittande för dem detta eftersom sexåringarna även ska ha 

ämnesundervisning. En samverkan mellan förskolans och skolans verksamheter kan bidra till 

att bibehålla leken och den fysiska aktiviteten vid barns övergångar. 

En forskningsgenomgång som Lumholdt (2015) visar på att övergångarna till och från försko-

leklass är mer som en isolerad ö istället för en bro mellan verksamheterna som det egentligen 

är tänkt att det ska vara. En bro som mjukt ska förbereda sexåringarna inför skolan. Förskole-

klassen har ett eget kapitel i skolans läroplan, det kan uppfattas som otydligt vad uppdraget 

egentligen är i förskoleklassen, lärarna i förskoleklass tycker det är svårt att förhålla sig till att 

det ska vara lek och rörelse samtidigt få in ämnesundervisning, då de känner att skolans lokaler 

inte är anpassade för sexåringar då barnen ska ha mer tillgång till lek och aktiviteter under sin 

dag. Lumholdt (2015) belyser att det är viktigt och betydelsefullt för barn att det finns en tydlig 

kommunikation mellan pedagogerna vid barnens övergångar. Barn behöver bli bemötta med 

sina frågor och tankar inför den nya främmande miljön. Om barn har fått en anknytningsperson 

i förskolan så har barnet lättare vid övergångarna att klara av den nya miljön lättare. Barn be-

höver en tydlig övergång och ha ett tydligt avslut i sin föregående verksamhet, barn behöver 

veta vad som gäller för dem i nästa steg. Det är bra för barn att till exempel besöka förskole-

klassen då barnet förbereds för att det blir en ny miljö och nya rutiner. (Lumholdt, 2015). 

Ackesjö och Persson (2010) lyfter fram att gränslandet finns på grund av att det är olika läro-

planer och traditioner i förskolan och i skolan. Lärare i förskoleklassen ser sig som lärare-i-

relation, vilket menas att det är viktigt att skapa en trygg relation till barnen. Att kunna förhålla 

sig till barnen och lyssna på dem, vara deras bollplank med idéer och tankar. En så kallad till-

varoorienterad verksamhet. Barnen har en central roll i verksamheten och kan vara med och 
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påverka den tillsammans med pedagogerna i förskoleklassen. I arbetet med en framtidsoriente-

rad verksamhet ska lärarna förbereda barnen för skolans rutiner och regler som till exempel att 

föra sig i en matsal. Den relation till barnen som lärarna i förskoleklassen har skiljer sig från 

lärarna i skolan. I skolan är dagen mer styrt av ett schema med lektioner och raster och barnen 

blir ofta mer stillasittande. Enligt lärarna i förskoleklassen är detta ett dilemma att de ska följa 

barnen och deras tankar samtidigt som skolan har ämnen som förskoleklassen måste planera sin 

undervisning från. Ett annat dilemma som tas upp av lärarna i förskoleklassen är att de är i 

skolans byggnader och har svårt att hitta rum för lek och aktiviteter för barnen (Ackesjö och 

Persson, 2010). 

Lillvist och Wilder (2017) nämner att vid barns övergångar så finns det olika aspekter att ta 

hänsyn till. Vid varje övergång ska det finnas möjligheter för barnet att fortsätta att forma sin 

identitet och skapar nya relationer tillsammans med andra barn och vuxna. Både vårdnadsha-

vare och barnen önskar en trivsam tid i skolan, där nya kompisrelationer skapas. Förväntning-

arna hos familjen kan vara att barnen ska få ny kunskap i skolan och att skolan ska vara en säker 

plats för barnen att vistas i. Vidare skriver Lillvist och Wilder (2017) att barnens rättigheter vid 

en övergång är att barnen ska erbjudas bra undervisning där det tas hänsyn till deras tidigare 

kunskaper. Vid varje övergång ska de vuxna försöka underlätta för barnet så att det inte blir så 

stor förändring, som till exempel att få med sig en eller flera kompisar i övergången till den nya 

klassen eller att barnet får lära känna den nya miljön innan själva övergången sker. Ju större 

förändringar vid övergången desto sämre går det för barnet att anpassa sig i den nya miljön. 

Andréasson och Allard (2015) anser att leken är grunden till barns lärande och utveckling inom 

både förskolan och skolan, de skriver att forskare är överens om att leken har stor betydelse för 

barn. Att barnen leker betyder inte att det alltid sker ett lärande, för att ett lärande skall ske i 

leken behöver flera faktorer vägas in. Vilka lärande miljöer som erbjuds barnen är en sådan 

faktor, aktiva pedagoger som utmanar och vägleder samt breddar barnens tankar i leken är också 

faktorer som påverkar om det sker ett lärande.   

2.1.2 Fysisk aktivitet 

Ericsson (2005) beskriver om motorik och perception, som handlar om människan i rörelse. 

Motorik innefattar människans förmåga till rörelse, rörelsemönster, utveckling och inlärning. 

Rörelse handlar om hjärnans funktioner och samspel mellan kroppen och hjärnan. Motorik är 
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människan i rörelse medan perception är människans kognitiva funktioner vilket innefattar min-

net, koncentration och uppmärksamhetsförmågan. När motorik och perception samspelar med 

varandra påverkas kroppsuppfattning, uppfattning om rum och riktning, tid, kraft och relation i 

samspelet med andra individer. De här funktionerna är förutsättningar för att ett lärande skall 

kunna ske, att barn har förmågan att uppfatta och tolka sinnesintryck samt perception (Ericsson, 

2005). Vidare skriver Ericsson att rörelse är en viktig del av människans utveckling både för 

kroppen och för att främja en god självbild. Rörelse och lek främjar balans, muskler, skelett, 

koordination och uthållighet samt det sociala samspelet om rörelsen och leken sker tillsammans 

med andra. Människors intresse för rörelse och lek har ökat under 2000-talet både som ett pe-

dagogiskt verktyg och för personlig utveckling. Barns rörelseutveckling påverkas av levnads-

vanor, vilka olika miljöer som barnen befinner sig i både inomhus och utomhus samt vilka 

kunskaper som finns inom området motorik och fysisk aktivitet, där Ericsson menar på att kun-

skap som handlar om barns motorik/fysik aktivitet och dess inverkan är undermålig.  

Det finns en oro hos läkare, forskare, föräldrar och lärare över att barnen rör sig allt mindre i 

dagens samhälle mot vad de gjorde förr vilket kan ha negativ effekt på barnens hälsa och ut-

veckling. Ericsson kunde se en koppling mellan minskad fysisk aktivitet och en ökad risk för 

sjukdomar. (Ericsson, 2005). 

FYSS (2016) skriver att barn mellan 0-5 år ska erbjudas daglig rörelse som lek och aktiviteter 

i inbjudande miljöer som lockar till fysisk aktivitet. Det finns inte närmare definierat hur mycket 

barn mellan 0-5 år ska röra på sig, men att röra på sig varje dag är en rekommendation. Studier 

visar att daglig fysisk aktivitet ger barn en bättre interaktion mellan varandra, bättre grovmoto-

rik och starkare skelett, samt även minskad aggressivitet. För barn mellan 6-17 år är rekom-

mendationen upp till 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Här finns det studier som visar hur 

ofta fysisk rörelse ska ske. Fysisk aktivitet som i löpning, hopp och lek rekommenderas tre 

gånger i veckan hos barn och ungdomar. Vidare beskrivs det i FYSS (2016) att fysisk aktivitet 

hos barn och ungdomar ger effekter som bättre prestationer i olika skolformer samt förbättrad 

kognition, psykisk hälsa, självkänsla, skelett- och muskelstyrka samt en reduktion av depress-

ioner och ångest, övervikt och fetma. Vidare blir konditionen och motoriken bättre. Fysisk ak-

tivitet i kombination med en hälsosam kost ger bättre effekter kroppsligt. Det finns inte defini-

erat för hur lite barn kan vara stillasittande, men att det är klart att stillasittande för med sig 

hälsorisker. Desto tidigare barn börjar ha fysiska aktiviteter desto mer vanligt är det att de fort-

sätter vara aktiva under sin uppväxt. Det är viktigt att redan i den tidiga ålder förebygga övervikt 
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och fetma hos barn och unga då det kan medföra depressioner och andra fysiska konsekvenser 

och även att fetman följer barnen upp till vuxen ålder då det kan bli en hälsofara. 

2.1.3 Sammanfattning 

Lumholdt (2015) betonar att vid övergångsprocesser är det viktigt att det sker en samverkan 

mellan verksamheterna för att övergångarna ska påverka barnen så lite som möjligt i separat-

ionen från en verksamhet till en annan.  

Ericsson (2005) menar på att fysisk aktivitet minskar hos barn samt vilken betydelse fysisk 

aktivitet har för hälsan. Att den fysiska aktiviteten minskar kan beror på att våra levnadsvanor 

har förändrats samt vilka kunskaper det finns om fysisk aktivitet kopplat till hälsan. (Ericsson 

2005). Det saknas dock forskning om hur övergångsprocessen påverkar barns lek och fysik 

aktivitet mellan förskolan, förskoleklassen och skolan. För att förstå övergångsprocessen behö-

ver vi få en ökad kunskap hur samverkan sker mellan övergångar och hur den skulle kunna 

utvecklas för att främja att barns lek och fysiska aktivitet inte ska minska i övergångsprocesser. 

2.2 Forskningsläge 

I forskningsläget kommer tidigare forskningar berörande de olika skolformerna som en över-

gångsprocess sker i och betydelsen av fysiska aktivitet för barn att lyftas. Forskning kring över-

gångar och den fysiska aktivitetens betydelse tas upp för att ge en överblick över vad forsk-

ningen säger om vikten av den fysiska aktiviteten. Som tidigare diskuterats upptäcktes det vid 

sökning av tidigare forskning att det saknades, därför kommer det presenteras forskning som 

kan ses som föråldrad men som ändå är relevant för att ge en överblick till studien. 

2.2.1 Övergångar 

Ackesjö (2014) beskriver i sin studie att det finns olika föreställningar om förskoleklassen där 

den kan beskrivas ”skolifierad” där verksamheten mer påminner om en skolform än en bland-

ning mellan förskola och skola. Ett annat sätt att beskriva förskoleklassen är att den enligt Acke-

sjö kan ses som identitetssökande där skolformen har hamnat i ett gränsland mellan förskolan 

och skolan. 

Lago (2014)  beskriver i sin studie om barns övergång mellan förskola förskoleklass och skola. 

Ett möte sker mellan de olika undervisningsformerna för att förbereda barnen vad det innebär 

att gå från förskola och förskoleklassen till skolan. När övergången sker från förskoleklass till 
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skolan blir barnen elever, att bli elev kan ha olika betydelser för barnen. Barnen kan i över-

gången från förskoleklass ses som ”godkända” förskoleklassbarn och färdiga med förskoleklas-

sen. Men de är också ”nybörjare” inom skolformen som skolan erbjuder fast ändå kompetenta 

skolbarn redo för att bli elever. Vad som förmedlades till barnen inför övergångar är ofta de 

högre ställda kraven, det blir mer skola och mindre tid för lek samt högre krav på vad barnen 

skall prestera och högre krav på kunskapsnivån (Lago, 2014). 

Kallberg (2018) skriver i sin studie att klassrumsmiljön har stor betydelse för barns sociala 

relationer. Hur undervisningsmiljön i förskoleklass ser ut beror på hur förskolläraren eller lära-

ren anser hur verksamheten ska bedrivas. Övergångar mellan förskola, förskoleklass och skolan 

är komplext, det är olika läroplaner och läroplanen i förskoleklassen kan vara svårtolkad för 

både förskollärare och lärare hur förskoleklassen ska bedrivas. Är det en förskollärare som un-

dervisar i förskoleklass kan det bli mycket inriktning kring lek och aktiviteter? Om det är en 

lärare som undervisar i förskoleklass kan det bli mycket fokus kring ämnen och gör förskole-

klassen skolifierad? Tanken med förskoleklass är att förskollärare och lärare ska samverka och 

ta tillvara på varandras kompetenser så att övergångarna blir så trygga som möjligt för barnen. 

2.2.2 Fysisk aktivitet  

Sevimli-Celik och Johnson (2013) beskriver i sin forskningsstudie som är utförd i USA att pe-

dagoger i allmänhet har en positiv inställning till fysisk aktivitet i förskolan. Syftet med studien 

var att undersöka pedagogernas inställning till fysisk aktivitet och hur fysisk aktivitet påverkar 

barns lärande och utveckling. Pedagogerna i studien ansåg att fysisk aktivitet är viktigt för bar-

nens hälsa, utveckling och lärande, de upplevde att de saknade kompetens och kunskap om hur 

de skulle arbeta med fysisk aktivitet i förskolan och hade önskat kompetensutveckling inom det 

här området. Studien beskriver att fysisk aktivitet i förskolan är ett viktigt område som över tid 

har blivit eftersatt och fått stå tillbaka för att istället koncentrerat uppmärksamheten på akade-

miska ämnen. Ackesjö (2014) beskriver på liknande sätt hur skolan tar en större roll allt längre 

ner i åldrarna där miljön i förskoleklassen inte är utformad för att passa sexåringarnas behov av 

lek och fysisk aktivitet. Det här påverkar även möjligheter för pedagogerna att utföra lämpliga 

aktiviteter tillsammans med barnen. 

Vidare beskriver Sevimli-Celik och Johnson (2013) tre utvecklingsdomäner som är kognitiv, 

social-emotionell och fysisk där alla domäner har betydelse för barns utveckling. De har sett i 

sin studie att den kognitiva domänen har den mest centrala rollen i barns lärande och den fysiska 
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domänen är den som har minst, även fast den är minst lika viktig som de andra domänerna. I 

förskolan är det den fysiska domänen som har den centrala rollen genom att barns lärande i stor 

utsträckning sker i leken.  Istället för att minska på antal timmar med fysisk aktivitet i försko-

leklassen och skolan skulle verksamheten kunna integrera fysisk aktivitet mer med akademiska 

ämnen där barnen kan uppnå likvärdig kunskap genom att använda kroppen. Sevimli-Celik och 

Johnson (2013) beskriver problemet att pedagogerna troligtvis saknar tillräckligt med kunskap 

och kompetens i området fysisk aktivitet.  

I Janssen och Leblancs (2010) Kanadensiska studie var syftet att jämföra resultatet från deras 

studie med tidigare rekommendationer om fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar. 

Slutsatsen har uppnåtts genom att undersöka fetma, högt kolesterolvärde, depression och skador 

som är vanligt hos barn och ungdomar. Deras resultat visar att fysiska aktiviteter hos barn och 

ungdomar är kopplat till en positiv hälsa psykiskt och fysiskt.  Fysisk aktivitet kan hjälpa till 

att minska de negativa hälsoeffekterna som blir av för mycket inaktivitet.  

Fritz (2017) genomförde i Sverige en studie med syftet att under 7 år följa barn mellan 6-8 år 

och observera och analysera vad den fysiska aktiviteten hos barn gör med skelettet och deras 

studieresultat på sikt. Inför studien fick barnen svara på ett frågeformulär som handlade om hur 

aktivt barnet var. Det genomfördes även röntgenundersökningar som sedan jämfördes efter 

några år. Resultatet av den här studien blev att det visades sig att på flickor var det en positiv 

utveckling på deras skelett och en ökad benmassa som inte visade sig på pojkar. I den här stu-

dien hade ett antal pojkar extra idrott i skolan och de fick då bättre studieresultat än flickorna 

som hade den obligatoriska skolidrotten.  

Fritz (2017) beskriver fysisk aktivitet som en hälsovinst, inte allra minst inför framtiden då barn 

redan från unga år har stärkt sin benmassa, muskler och sin benstyrka. Vid fysisk aktivitet som 

ung har kroppen förebyggt risker som kan förekomma på äldre dagar som osteoporos och olika 

frakturer som är mycket kostsam för samhället och innebär lidande för individen som drabbas. 

Barn kan lätt få frakturer när de är fysisk aktiva på grund av att deras skelett är skörare eftersom 

det inte är färdigutvecklat, men på sikt så är det bra att barn rör på sig för en bättre hälsa i 

framtiden. (Fritz, 2017).  

Yildirim och Akamca  (2017) har gjort sin studie i Turkiet och syftet med den här studien var 

att undersöka vad effekterna blir hos förskolebarn i åldern 5 år som får ha utomhuspedagogik 

under en längre tid. De har undersökt med hjälp av observationsformulär, vad det gör med 
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barnens motorik, minne, språkliga och sociala utveckling. Tillsammans med förskollärarna gav 

de barnen olika aktiviteter att genomföra i en utomhusmiljö under 10 veckors tid, fem dagar i 

veckan fyra timmar om dagen. Innan observationen påbörjades i utomhusmiljö så observerades 

barnen i en inomhusmiljö för att kunna göra en jämförelse. Slutresultatet visade det sig att för-

skolebarnen ville lära sig mer av till exempel matematik, språk, konst och samhällskunskap när 

de befann sig utomhus. Yildirim m.fl. (2017). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) beskriver i sin studie att barn som lärande och 

lekande individer som strävar efter att integrera i lekfullhet. Barnen kan uppleva att de i sin 

egen lek har kontroll och möjlighet att göra aktiva val samt att de kan välja sina aktiva posit-

ioner. Barnen associerar leken med frihet och egna val medan lärandet står för det motsatta med 

krav och allvarsamhet. De beskriver också att de under studien upptäckt att barnens lek i skolan 

ofta åsidosätts eller att läraren inte uppmärksammar barnens intentioner. Det här sker troligtvis 

för att läraren har ett annat fokus för lärandet där de kanske inte tycker att leken skall vara i 

centrum för lärtillfället. Vidare skriver Johansson och Pramling Samuelsson att förskolan vill 

gärna framstå som en verksamhet där det erbjuds mycket lek och aktivitet till barnen på ett sätt 

som skolan kanske inte kan erbjuda. Johansson och Pramling Samuelsson skriver att förskolan 

läroplan hänvisar till att pedagogerna skall arbeta för att skapa möten och ett samspel mellan 

lek och lärande för att lärandet skall bli lustfyllt för barnen och motivera dem i sitt sökande efter 

fler, och för dem, nya kunskaper. Men de beskriver att den här pedagogiken och läroplanens 

strävansmål inte är överensstämde med majoriteten av varken vårdnadshavare, lärare, pedago-

ger, förskolan eller samhället i sin helhet. De menar på att lärare och pedagoger kan ha en känsla 

av att de skulle förstöra barnens lek om de vuxna deltar i leken istället för att se det som ett 

tillfälle för lärande i samspel genom leken (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). 

Ericsson (2003) skriver i sin studie att hon observerade barns motoriska utveckling vid ökad 

fysisk aktivitet. Resultatet visade att barnen som hade utökad fysisk aktivitet på schemat i sko-

lan utvecklade förbättring av motoriken. I studiens resultat syntes ingen skillnad mellan könen, 

utan både pojkar och flickor hade en förbättrad motorik. I gruppen som inte hade fått extra tid 

på schemat för idrott skilde det sig mellan pojkars och flickors motoriska utveckling. Resultatet 

pekar på att de barn som har motoriska svårigheter och koncentrationssvårigheter främjas av att 

utöka tiden med fysisk aktivitet och motoriskträning i skolan. Detta eftersom de då presterar ett 

bättre resultat i skolundervisningen. Den gruppen som inte fick utökad tid med fysisk aktivitet 
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innefattade de barn som inte utvecklat sin motorik i önskad utsträckning, vilket antyder att mo-

torikträning är viktigt för de här barns utveckling. Detta eftersom motoriken inte automatiskt 

förbättras och de idrottstimmar som ligger schemalagt i skolan inte är tillräckligt.  

2.2.3 Sammanfattning 

I forskningsläget framkom bland annat att övergången från förskola till förskoleklass kan var 

utmanade för barnen, de går från en verksamhet med mycket lek och rörelse till en verksamhet 

som ska innehålla lek men också skola. Hur pedagogerna utformar undervisningsmiljön i för-

skoleklassen kan ha stor betydelse för hur barnen samspelar med varandra samt vad undervis-

ningsmiljön inbjuder till.  Forskningsläget visar även på vilken positiv betydelse fysisk aktivitet 

kan ha på barns hälsa, motoriska utveckling, sociala samspel samt inlärning. Vid sökning efter 

forskning om övergångar och hur den fysiska aktiviteten påverkas gav inte sökningarna några 

resultat. Däremot fanns det mycket forskning separat om övergångar och fysisk aktivitet. Därför 

är studien viktig för att fylla i kunskapsluckorna som finns om hur övergångar påverkar barn 

och deras fysiska aktivitet i de olika skolformerna.  
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3 TEORI 

Syftet är att bidra med kunskap om pedagogers syn på fysisk aktivitet i övergången mellan 

förskola och skola. Vi har använder oss av det sociokulturella perspektivet för att uppnå studi-

ens syfte. Sheridan, Pramling, Samuelsson & Johansson (2010) skriver att förskolans läroplan 

utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. Genom det sociokulturella sker lärande i samspel 

och kommunikation med andra. I vår studie använder vi några av Vygotskijs begrepp såsom 

proximalutvecklingszon, utvecklingsteori och interaktion. Vidare används även begrepp för-

ändringsprocessen . 

Studiens teori kommer bland annat att utgå från det som Jensen (2015) beskriver om Vygotskijs 

utvecklingsteori som är ett sätt att förstå barnens kunskapsnivå, vad för uppgift klarar barnet av 

idag utan stöd från en annan person samtidigt som de finns ny kunskap inom räckhåll för barnet 

som de är nära att klara själva men sista pusselbiten saknas. Med stöd och hjälp från ett annat 

barn eller vuxen kan barnet bemästra uppgiften nästan själv för att nästa dag kunna utför det 

själv vilket är grunden för Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Jensen, 2015). 

Phillips & Soltis (2014) skriver att barn i samma ålder kan befinna sig i olika utvecklingsstadier. 

Varje enskild individs förutsättningar skiljer från varandra. Genom erfarenheter och intressen 

kan barnen tillsammans med sina vänner och aktiva pedagoger skapa meningsfulla lärtillfällen. 

Lärprocessen blir genom det här mer levande och som en del av vår gemsamma vardag. Vi 

kommer att använda oss av begreppet proximal utvecklingszon för att synliggöra pedagogers 

roll i stöd och hjälp för barnen i övergångar för att fysisk aktivitet ska bibehållas från förskolan 

till skolan. Vi använder begreppet interaktion för att framhäva hur pedagoger samverkar mellan 

förskola och skola. 

I vår studie kommer vi att utgå från Vygotskijs utvecklingsteori, där barnen ska kunna nå nya 

kunskaper och insikter i samspel med andra. Utvecklingsnivån kan ses som ett avstamp då de 

uppnått kulmen i förskolans kunskaper och ska vidare till skolan för att nå ny kunskap där. För 

att nå den nya kunskapen i skolans värld krävs det att barnet med hjälp av vuxen till en smidig 

anpassning mellan förskolans lekmiljö till skolans stillasittande. Denna utveckling kan bli 

mycket skarp om den inte sker stegvis och i samspel med kamrater samt vuxna som leder dem 

in i skolans värld. I övergången sker även en förändringsprocess som bland annat Ackesjö 

(2014) beskriver som en process där barnen är en del av miljön och gemenskapen med varandra. 

https://www.zotero.org/google-docs/?rA8j3e
https://www.zotero.org/google-docs/?Z6iFGn
https://www.zotero.org/google-docs/?Z6iFGn
https://www.zotero.org/google-docs/?Z6iFGn
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Varje individ bidrar med tidigare erfarenheter och upplevelser. I en övergång förflyttar sig bar-

nen från en arena till en annan och en förändringsprocess startar. I förändringsprocess sker en 

separation från den verksamheten de befann sig i till den nya verksamheten som de ska börja i. 

En förändringsprocess kan ofta upplevas som skrämmande för barnen. Förändringsprocessen  

sker oftast som Bridges (2009) beskriver  i tre olika faser, slutfas ,neutral fas och en ny start. 

De här faserna handlar om slutfasen där barnens frigörelse sker, den neutrala fasen som handlar 

om barnens svårigheter att hitta sin tillhörighet och plats i den nya skolformen. Slutligen sker 

nystartsfasen som handlar om att barnen ska finna en ny innebörd och mening med den nya 

skolformen och skapa en ny kontroll och struktur i separationen från den gamla arenan och in i 

den nya. Den mest kritiska fasen i en förändringsprocess är den neutrala fasen, där uppstår 

mycket oro och osäkerhet för barnen. Här framträder utmaningar och svårigheter men även 

möjligheter som de kommer att ställas inför i övergången. Men den neutrala fasen är också en 

viktig del i själva processen som övergångens centrum mellan två arenor. Man skulle kunna 

beskriva den neutrala fasen som en karta, vilken arena barnen befinner sig i nu och vilken arena 

som barnen ska vandra emot som då blev deras nya arena. Ackesjö (2014) skriver att en över-

gång handlar om en separation och sedan en återförening, det här följer barnen genom hela livet 

och kan beskrivas som en del av samhällets uppbyggnad och sociokulturella ritualer. 

I denna studie kommer dessa teorier att ligga till grund för det resultat som kommer att analys-

eras. Utvecklingsteorin och förändringsprocessen kopplas ihop till en helhet där barnets ut-

veckling och förändring sätts i fokus då de kommer från en lekande miljö med mycket rörelse 

till en annan där fokus ligger på stillasittande katederundervisning.  
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4 METOD 

4.1 Design 

Vi valde att ta med förskollärare och lärare med deras olika kompetenser för att kunna få svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar. Bengtsson och Hägglund (2014) skriver att en forskare 

som vill undersöka mer inom ett ämne måste få fram kunskap inom det området genom de som 

redan har den erfarenheten och använda sig av olika metoder för att få svar på sitt syfte. Syftet 

med den här studien är att bidra med kunskap om pedagogers syn på fysisk aktivitet mellan 

förskola och skola. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Eftersom den kvalitativa metoden 

kan ge en djupare blick av förskollärarnas och lärarnas erfarenheter, uppfattningar samt reflekt-

ioner om lek, fysisk aktivitet och övergångsprocesser. Backman (2008) beskriver den kvalita-

tiva metoden genom att resultatet i en studie visas genom skriftliga och verbala formuleringar. 

I studien användes två datainsamlingsmetoder, individuella intervjuer och fokusgrupp. (se bi-

laga 3. Intervjuguide) Vi har valt att användas oss av en semistrukturerad intervju i vår studie. 

Christoffersen och Johannesson (2015) beskriver att en semistrukturerad intervju är uppbyggd 

av en intervjuguide med öppna temafrågor som ställs till respondenten. Öppna frågor ger re-

spondenten möjlighet att utveckla sina svar med egna ord vilket främjar att forskaren inte har 

möjlighet till att påverka respondentens svar i intervjun. Det visar också tydligt hur responden-

ten tolkar frågorna som ställs och forskaren får oftast mer utvecklade svar än om de skulle 

besvaras via ett frågeformulär.  

Metoden individuella intervjuer valdes för att få den enskilda förskolläraren och lärarens syn 

på barns lek och fysiska aktivitet vid övergångarna. Christoffersen och Johannessen (2015) 

skriver att använda sig av kvalitativa intervjuer är en bra metod när forskaren vill få detaljerade 

beskrivningar i sin studie när det handlar om respondentens tankar, idéer och erfarenheter. Me-

ningen med en kvalitativ intervjuteknik är att det ska bidra till ett avslappnat samtal mellan 

forskaren och respondenten men där intervjufrågorna kan fungera som ett stöd för att få igång 

ett samtal. Ett individuellt samtal ger möjligheten att svara på motfrågor. 

I fokusgruppen skedde en diskussion med ett antal av respondenterna från de individuella in-

tervjuerna, intervjufrågorna byggdes på vad som framkom i de individuella intervjuerna. Via 

fokusgruppen kunde en ökad kunskap uppnås genom om hur förskollärarna och lärarna tänker 
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kring en samverkan mellan varandras verksamheter genom att de fick diskutera deras idéer och 

tankar med varandra. Dahlin-Ivanoff (2011) skriver att fokusgrupp är en metod att använda sig 

av i en studie. Inför en fokusgrupp samlar forskaren en mindre grupp personer som har erfaren-

heter inom samma område för att diskutera ett ämne de alla känner till, personerna i fokusgrup-

pen förmedlar sin individuella kunskap mellan varandra och de integrerar med varandra genom 

att de byter erfarenheter. Dhalin-Ivanoff beskriver den här metoden som användbar när forska-

ren vill få reda på hur människor tänker inom det ämnet de diskuterar.  

Vi anser att styrkan med individuella intervjuer är att förskollärarna och lärarna kan framföra 

sin egen erfarenhet kring sin verksamhet som i det här fallet är förskola eller skola. Styrkan att 

använda sig av en fokusgrupp är att nya tankar, idéer och ny kunskap kan komma fram genom 

en diskussion som delas mellan varandra. 

4.1.1 Genomförande och urval  

Deltagarna i studien kom från en landsbygdförskola och en landsbygdsskola där förskolan och 

skolan är i samma byggnad i en kommun belägen i mellersta Sverige. Kriterierna för att delta i 

studien var att de skulle ha arbetat i verksamheten minst ett år och ha förskollärarlegitimation 

eller lärarlegitimation för att de alla ska kunna svara på våra frågor gällande den verksamhet de 

arbetar i. Vi valde att intervjua sex personer individuellt, därefter var det tre av deltagarna från 

individuella intervjuerna som valde att delta i en fokusgruppintervju, vi valde att ta in en till 

person till fokusgruppen som inte deltog i den individuella intervjuprocessen. Det var tre förs-

kollärare och tre lärare där en förskollärare och lärarna delar ansvaret mellan varandra att arbeta 

i förskoleklassen, de deltog i individuella intervjuerna och en lärare i fritidshem med inriktning 

idrott deltog i fokusgruppen med två förskollärare och en lärare i förskoleklass. Dahlin-Ivanoff 

(2011) menar att forskaren måste tänka på vilka deltagare som ska vara med och diskutera i en 

fokusgrupp, har alla delade idéer så blir det en grupp som kan ventilera mellan varandra och 

kan få en ny förståelse samt dra lärdom av varandra, fokus hamnar inte på forskaren utan fokus 

blir på innehållet. Dahlin-Ivanoff betonar för- och nackdelar med att ha en fokusgrupp med 

deltagare som känner varandra, fördelen är att deltagarna känner en trygghet i att tala och öppna 

sig, nackdelen kan vara att det är någon i gruppen som kan påverkar de andra negativt och 

utesluter någon ur diskussionen.   
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Deltagarna i vår studie var sex personer som deltog i individuella intervjuer och tre av dem från 

individuella intervjuerna samt ytterligare en person till i en fokusgrupp. Det var kvinnor i åld-

rarna 25-60 år som varit verksamma i sitt yrke 1-30 år. Respondenterna från förskolan är båda 

förskollärare och arbetar med barn i åldrarna tre till fem år. Respondenterna i skolan består av 

en förskollärare som arbetar i förskoleklass, en lärare som tidigare varit mentor i förskoleklas-

sen men arbetar nu 50 % i F-3 som resurs. De två andra respondenterna är lärare där den ena är 

mentor i F-1 klassen som är en blandad klass med förskoleklass och årskurs 1. Den andra är en 

lärare i årskurs 2 men som även har lektioner med F-1. Årskurs 2 samarbetar tätt med F-1 

klassen och lärarna växlar mellan att ha F-1 och årskurs 2 under delar av dagen. I de individuella 

intervjuerna deltog tre förskollärare och tre lärare. I fokusgruppen deltog två förskollärare, en 

lärare samt att vi i fokusgruppintervjun valde att ta in en lärare med inriktning mot fritidshem 

och idrott för att se om det kunde ge oss en annan vinkel på övergångsprocessen och den fysiska 

aktivitetens betydelse genom att tillföra ytterligare en lärarkompetens. Under några av intervju-

erna som var mitt på dagen på vardagar uppstod några störningsmoment där respondenterna var 

tvungna att göra kortare avbrott i intervjuerna när föräldrar kom och hämtade barn, tåg som 

hördes i bakgrunden, arbetsuppgifter som var tvungna att genomföras en viss tid, telefoner som 

började ringa under intervjun. De här störningarna under intervjuerna kan ha påverkat resultatet 

när respondenterna kommer av sig i frågorna, kanske hade svaren blivit annorlunda om det inte 

hade blivit avbrott under intervjun. 

Förskolechef och rektor kontaktades för den förskolan och skolan där studien skulle genomfö-

ras. Efter att förskolechef och rektor givit sina samtycken arrangerades ett personligt möte tre 

förskollärare och tre lärare. Vid den personliga kontakten delades informationsbrev ut och sam-

tyckesblankett skrevs under och samlades in. Mail skickades sedan med förslag på tider för 

individuella intervjuer och fokusgruppen som deltagarna sedan besvarade och möten bokades 

in. Intervjuerna skedde i personalrum, klassrum, hembesök och på förskolan och skolan. För 

att störa verksamheten så lite som möjligt försökte vi tillsammans med respondenterna att välja 

ett rum för intervjuerna där respondenterna fanns nära tillhands om något oväntat skulle uppstå 

i verksamheten. Dahlin-Ivanoff (2011) betonar att det är forskarens uppgift att skapa en lugn 

och trygg miljö för fokusgruppen att diskutera då det blir lättare för de inblandade att öppna sig 

och dela med sig av sina erfarenheter och tankar. (Dahlin-Ivanoff, 2011). 

Samtidigt skulle lokalen var lite avskilt från den pågående verksamheten, för att inte respon-

denterna skulle behöva bli avbrutna för mycket under sina intervjuer. Båda författarna var med 
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på samtliga intervjuer men turades om i rollen som intervjuledare. Vi var intervjuledare för tre 

individuella intervjuer var samt att båda var intervjuledare i fokusgruppen där respondenterna 

gavs ett tema som de skulle diskutera utifrån.  

Det avsattes 60 minuter för de individuella intervju men de flesta tog mellan 30-50 minuter. 

Det avsattes 60 minuter för fokusgruppsintervjun och deltagarna använde sig av hela den av-

satta tiden. För att undvika att gå miste om väsentliga delar spelades intervjuerna in för att 

kunna gå tillbaka och lyssna. Intervjufrågorna formades genom våra egna erfarenheter och kun-

skaper i förskoleverksamhet och förskoleklassverksamhet, frågorna gick sedan igenom tillsam-

mans med vår handledare för att diskutera innehållet och om frågorna kunde utvecklas. Inter-

vjufrågorna i de individuella intervjuerna var anpassade efter vilken verksamhet som den inter-

vjuade personalen tillhörde. Frågorna som ställdes till förskollärarna och lärarna var utformade 

för att se hur förskollärarna arbetade med övergången från förskolan till förskoleklass och hur 

de tänkte kring övergången från förskoleklass till skolan. Även hur de i förskoleklassen arbe-

tade med övergången till skolan. Frågorna handlade om hur de se på fysisk aktivitet och vad de 

såg för utmaningar och möjligheter kring att ha fysisk aktivitet med barnen i inomhus- och 

utomhusmiljön samt vad deras kunskaper var kring lek och fysisk aktivitet. Likaså var frågorna 

till förskollärarna och lärarna var utformade för att se hur de tänkte kring övergångsprocessen 

mellan de olika verksamheterna. Frågorna till fokusgruppen var konstruerade efter vad vi fick 

för svar på de individuella intervjuerna. Vi ville då få en kunskap om hur förskollärarna och 

lärarna kan samverka med varandra och hur de såg på att ta tillvara på varandras kompetenser. 

Frågorna handlade även om hur de skulle kunna ta in mer fysisk aktivitet i de olika verksam-

heterna. Även inför fokusgruppen gick vi igenom frågorna tillsammans med vår handledare. 

(se bilaga 3.) 

 

4.2 Databearbetning/Analysmetod 

Alla intervjuer spelades in på båda författarnas mobiltelefoner med flygplansläge för att sedan 

föras över till datorn och ett USB-minne innan flygplansläget slogs av på mobilerna. Efter detta 

genomfördes transkriberingen av intervjuerna. Intervjuerna transkriberades ordagrant förutom 

när det uppstod sidospår i form av kommentarer som saknade betydelse för studien. Intervju-

personernas namn i studien är fiktiva för att skydda personernas identitet. Varje intervju tran-

skriberades i ett eget dokument som sedan skrevs ut för att möjliggöra en analys. Vi inspirerades 
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av hermeneutiken i vår analys, Jacobsson och Skansholm (2019) beskriver hermeneutiken som 

en spiral där forskaren har en förkunskap och egen erfarenhet inom det ämnet som ska under-

sökas, genom att det redan finns en förförståelse hos forskaren så påverkar det tolkningen av 

materialet som samlats in. Det uppstår en ny kunskap och en ny förförståelse i det forskaren har 

sett i sin studie under tolkningsarbetets gång, den nya förståelsen utvecklas och fördjupas under 

forskningsprocessen. Hermeneutiken passade studien eftersom den skede i olika steg som en 

hermeneutisk spiral. Vi har en förkunskap inom det här ämnet genom att vi arbetar i förskole-

verksamhet och i förskoleklassverksamhet och då vi har arbetat med barnets övergång till en 

annan verksamhet och med vetskap från egna erfarenheter sett att barnets aktivitet minskar re-

dan i förskoleklass. Vi förberedde frågor till de individuella intervjuerna, sedan analyserade vi 

svaren genom att vi kategoriserade förskollärarnas och lärarnas svar efter våra frågor. Vi hade 

då våra egna erfarenheter i tankarna när vi tolkade förskollärarnas och lärarnas individuella 

svar. Genom det resultat som kom fram från de individuella intervjuerna fick vi en ny förståelse. 

Det uppstod då nya tankar, idéer och frågor till fokusgruppen som vi hade efter de individuella 

intervjuerna. Hermeneutiken passade för oss för att vi gjorde vår studie i olika steg som den 

hermeneutiska spiralen visar. 

4.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om hur trovärdig studien och datainsamlingen är och om det finns fler stu-

dier som har resultat som liknar varandra. Hur data har samlats in och bearbetas är saker som 

kan påverka resultatet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi har använt intervjun som me-

tod för att göra vår datainsamling. Enligt Christoffersen m.fl. (2015) är intervjun en användbar 

metod då den som intervjuad kan få uttrycka sina åsikter, funderingar och sin kunskap. Vi har 

genomfört intervjuerna i förskolan eller i skolans lokaler samt i hemmet hos en av responden-

terna. Vi bedömde att samtliga respondenter kände sig avslappnade under intervjuerna. Vi har 

inga tidigare erfarenheter av att genomföra intervjuer vilket kan ha påverkat respondenternas 

svar när vi blivit ivriga med frågor för att de ska utöka sina svar eller att samtalet gick ifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Några intervjupersoner fick intervjufrågorna i förväg då de bad 

om det, nu i efterhand kan vi dra slutsatsen att det kan ha påverkat reliabiliteten i vår studie då 

de kan ha förberett sina svar genom att prata med varandra eller har haft genomtänkta svar på 

våra frågor.  

https://www.zotero.org/google-docs/?hQ22gw
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Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att validitet handlar om giltigheten på en studie, 

det innebär att forskaren tar reda på det som är relevant i ett sammanhang och hur trovärdig den 

data som finns i studien är. Den data som samlats in är bara en del av verkligheten. Skulle vi 

göra vår studie på en annan förskola och skola som inte har sin verksamhet i samma lokaler så 

skulle det kanske visa på en annan verklighet. Vi anser att våra intervjufrågor och att använda 

intervjun som metod gett oss svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi intervjuade sex 

personer individuellt och skapade sedan en fokusgrupp där fyra personer fick diskutera frågor 

som uppstod från de individuella intervjuerna. Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver att använda sig 

av en fokusgrupp är en metod som kan ge en bredare bild av det ämne som diskuteras och en 

ny kunskap kan komma fram hos intervjupersonerna och den personen som intervjuar genom 

att de delar sin erfarenhet. Det fanns stor spridning mellan ålder och erfarenhet bland de utvalda 

respondenterna för att trygga validiteten i studien. Intervjuerna är genomförda på en lands-

bygdsförskola och skola som är i samma byggnad i en mindre kommun vilket skulle kunna 

påverka med att vi får en smal bild av fenomenet. För att få en bredare bild kanske vi hade 

behövt besöka fler landsbygdsförskolor och landsbygdsskolor inom kommunen för att se vad 

det hade gett för resultat och kunnat jämföra dem. Fenomenet skulle kanske se annorlunda ut 

om det hade varit en förskoleklass och en årskurs 1 istället för en F-1 som är en blandad för-

skoleklass och årskurs 1. Det kanske även hade sett annorlunda ut om vi hade gjort studien i en 

storstad istället för på landsbygden. 

4.4 Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) beskriver hur en studie skall utgå ifrån forskningsetiska frågor genom hela pro-

cessen och det är viktigt att studenter är medvetna om de här principerna samt lagar och regler 

inför examensarbetet och hur studenterna och handledare bör förhålla sig till de här aspekterna. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska krav att ta med sig under en studie. Utifrån 

informationskravet lämnades ett informationsbrev till de respondenter (se bilaga 1.) som hade 

tackar ja till att bli intervjuade där våra kontaktuppgifter fanns inkluderade så att de kunde 

kontakta oss i händelse av frågor. Information fanns även att data som samlas in i studien skyd-

das av GDPR, dataskyddsförordningen, som studenter skickar in en ansöka om till Karlstads 

universitet för att behandla uppgifter från individer. Under samtyckeskravet (se bilaga 2.) har 

samtliga medverkande i studien skrivit under ett samtyckesbrev att de ville vara med i studien 

och där det framgick att de fick avsluta sin medverkan när de så önskade. Precis som Löfdahl 

(2014) skriver att i forskningsetik är samtyckeskrav och informationskrav viktiga områden att 
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förhålla sig till, deltagarna kan när som helst välja att avsluta medverkan i studien även om de 

tidigare har gett sitt samtycke.  

Förskolechef och rektor kontaktades först som gav sitt samtycke innan vi gick vidare med att 

fråga pedagogerna om de ville bli intervjuade i vår studie. Löfdahl (2014) belyser att det är 

viktigt att kontakta förskolechefen och rektor på den förskola/skola som eventuellt skall besö-

kas och fråga om hen tillåter att studien utförs på förskolan/skolan. Ger förskolechefen och 

rektor sitt samtycke kontaktas personalen på förskolan/skolan. Att ge informationen både munt-

ligt och skriftligt kan fungera som ett komplement till varandra samt göra informationen till-

gänglig efter en muntlig information om det skulle uppstå några frågor. I en skriftlig informat-

ion bör kontaktuppgifter finnas med ifall deltagarna har några funderingar eller om de vill av-

sluta sin medverkan i studien. (Löfdahl, 2014). Konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver, har förhållits till då under studiens gång då det används fiktiva namn på in-

tervjupersonerna för att inte undanröja deras identiteter. Namn på förskola och skola har inte 

angetts och inte heller i vilken kommun som studien är gjord i. Datainsamlingen som gjorts har 

bara författarna tagit del av, vi har inte använt datamaterialet i något annat syfte än till vår studie 

i enlighet med nyttjandekravet.   

När metoden intervju används ska våra inspelade intervjuer tas bort efter att studien är klar. I 

en studie så är det en av delarna att ta hänsyn till som Vetenskapsrådet (2017) beskriver genom 

individskyddskravet som handlar om att visa hänsyn till deltagarnas integritet och ge skydd mot 

insyn i deras privatliv. Handlingarna är sekretessbelagda för att skydda den enskilda individen 

som deltar i studien från att bli kränkt eller skadad, så efter en inspelad intervju ska samtliga 

intervjufiler raderas.  
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5 RESULTAT 

I första delen av resultatet sammanställer vi de individuella intervjuerna från respektive skol-

form. Vi har använt oss av fiktiva namn till intervjupersonerna där vi inledningsvis använder 

oss av materialet från intervjuerna med Lina och Anna som arbetar i förskolan och Sara, Sanna, 

Annika och Natalie som arbetar i klass F-1. Som vi tidigare nämnt är F-1 en sammanslagen 

klass med förskoleklass och årskurs 1. Vi har sedan analyserat de individuella intervjuerna och 

utifrån det resultatet formade vi frågorna till intervjun med fokusgruppen som presenteras i den 

andra delen i det här kapitlet. I fokusgruppintervjun deltog representanter från både förskolan 

och skola. Flera av intervjupersonerna i fokusgruppen deltog även i de individuella intervju-

erna. Intervjupersonerna i fokusgruppen bestod av Lina, Sara, Annika och Malin. 

5.1 Personalen i förskolan beskriver övergångar 

Inför övergången från förskolan till förskoleklassen berättade förskollärarna Lina och Anna från 

förskolan att de pratar mycket med barnen om att de ska börja i skolan och fritids samt ställer 

frågor om hur barnen känner inför det. De arbetar i tvärfunktionella grupper mellan avdelning-

arna med de femåringar som ska börja i förskoleklass för att de ska få en god sammanhållning 

och skapa nya relationer mellan barnen. Förskolan har en samverkan mellan de två avdelning-

arna med äldre barn och de gör ofta aktiviteter och utflykter tillsammans.  

Förskollärarna Lina och Anna berättade att de tillsammans med barnen vid några tillfällen häl-

sar på i förskoleklassen och på fritids under vårterminen och barnen får även prova på att äta i 

skolans matsal tillsammans med de andra eleverna. Förskollärarna Lina och Anna försöker 

ibland även att få till spontana besök i förskoleklassen för barnen om det finns möjlighet. Bar-

nen från förskolan får i maj månad möjlighet att träffa sin nya klasslärare tillsammans med sin 

förskollärare som följer med till skolan vid besöket. Förskollärarna Lina och Anna planerar in 

trepartssamtal med vårdnadshavare för att ge information om hur övergångsprocessen går till 

och diskuterar gemensamt vilken information om deras barn som ska lämnas över till skolan 

eftersom förskolans sekretess väger tyngre mot skolan än skolan än vice versa.  

5.1.1 Personalen i förskolans beskriver sina kunskaper om skolans verksamhet 

Förskollärarna Lina berättade att hon trodde att hon hade mer insyn och kunskap om förskole-

klassens och skolans verksamhet än sina kollegor eftersom hon har barn i skolans verksamhet. 
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Den andra förskolläraren Anna berättade att hon inte vet hur verksamheten ser ut och hur de 

arbetar med barnen i förskoleklass och skola efter barnens övergång från förskolan men hon 

tycker att förskoleklassen ska vara som en sluss mellan förskolan och skolan. Förskolläraren 

Anna berättade att: 

En förälder frågade mig om jag tyckte att barnet var redo för förskoleklass, jag tycker att föräldern inte ska 

tänka på det för det ska vara mycket lek i förskoleklassen och lite arbete. Det får inte bli för mycket skolan.  

Jag är rädd att de kan bli för mycket skola om det är en grundskolelärare som är där, det är en svår bit. Det 

viktiga är att behålla leken och den fysiska aktiviteten. Det kanske kan vara ett bra samarbete med två olika 

lärargrupper då barnen får mycket av två världar.            

Förskolläraren Lina berättade att barnen i förskoleklassen tränar på att ha lektionstillfällen och 

att det blir mer lek än vad det är i årskurs ett. Hon berättar vidare att förskoleklassen ändå får 

rätta sig mer efter årskurs ett i och med att årskurs ett har mer kunskapskrav på sig än vad 

förskoleklassen har, och att det här kan vara på gott och ont. Eftersom förskoleklassen och 

årskurs ett är sammanslagen till en klass som benämns som F-1. För en del barn är det gynnsamt 

och för en del barn kan det vara väldigt negativt att det blir för mycket skola. Det är en utmaning 

för dom som arbetar i F-1 klasser att hitta en balans mellan att ha en årskurs ett eller en försko-

leklass. 

Båda Lina och Anna i förskolan är överens om att de tror att förskoleklassers verksamhet skiljer 

sig åt mellan olika skolor och kommuner, det kan vara skillnad om de har en ren förskoleklass 

verksamhet som barnen övergår till eller om det är en F-1 klass med både förskoleklassbarn 

och barn från årskurs ett. De tror också att det handlar om vilken barngrupp de arbetar med, en 

del barn är motiverade till skolarbetet och ser fram emot det medan andra barn visar ett stort 

behov av lek och rörelse.   

Lina och Anna beskrev att de är dåligt insatta och saknar kunskap om skolans läroplan. Försko-

leklassen har ett eget kapitel och det här är ett utvecklingsområde för dem i barnens övergångs-

process från förskolan till förskoleklass. Förskolläraren Lina berättade att: 

Jag är dåligt insatt i LGR11, några bitar har vi ju fått i och med att just nu håller vi ju på och utarbetar en 

plan för övergångar så att det ska vara lika i hela kommunen och då lyfter dom in lite från LGR11 och 

LPFÖ18 och då handlar det just om det här för att hitta dom bra övergångarna annars är jag dålig på LGR 

men oavsett hur tydlig den än blir så kommer det ju alltid att vara tolkningsbart för jag menar LPFÖ har ju 

också blivit tydligare men den är fortfarande tolkningsbar, det är förskollärare som ska bedriva undervis-

ning tex men vad betyder då bedriva? 

Förskolläraren Anna berättade att: 
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I förskolan får barnen leka mera fritt som de vill sedan när det kommer upp till förskoleklassen så måste de 

göra uppgifter. Det är svårt att hitta på aktiviteter som ska passa allihop. I skolans läroplan står det inget 

om hur vi ska göra utan att det är upp till oss att erbjuda barnen olika saker. Det står att vi ska nå det här 

men inte hur vi ska göra eller hur vi ska ta oss dit. Tanken är bra, det här gränslandet men det verkar vara 

svårt, barnen kommer i kläm och glöms bort lite grann. 

Lina och Anna beskriver att det kan vara en fördel med en förskollärare i förskoleklass för att 

det blir en annan lekpedagogik och lärande genom lek. Med en lärare i förskoleklass kanske 

risken är att de teoretiska ämnen som skolan är uppbyggd av får för stor plats i en förskoleklass. 

Lina och Anna menade att en förskoleklass med en förskollärare kanske gör att skillnaden i 

övergången mellan förskola och förskoleklass inte blir lika skolinriktad utan påminner mer om 

förskolans pedagogik. 

5.1.2 Leken och den fysiska aktivitetens betydelse i förskolan 

Vi började våra individuella intervjuer i förskolan med att fråga Lina och Anna vad fysisk ak-

tivitet betydde för dom i sin profession. Lina och Anna beskriver fysisk aktivitet med att vara 

aktiva tillsammans med barnen, att röra sig, utomhus, gympa, att man springer och att anordna 

hinderbanor och lekar. Planerad fysisk aktivitet sker enligt förskollärarna i gympahallen två 

gånger i veckan, cirka 45-60 min per gång, där de bygger hinderbanor i olika former och har 

bollspel. Eftersom förskolan och skolan delar lokaler i samma byggnad så har förskolan tillgång 

till en idrottshall när inte skolan bedriver sin verksamhet där. Lina och Anna beskriver svårig-

heter med att få till tider i idrottshallen som passar deras verksamhet eftersom skolan har lekt-

ioner i idrottshallen på förmiddagarna nästan varje dag. De hade gärna valt att gå dit oftare om 

det fanns fler tider som passade deras verksamhet, detta är när de har flest barn och personal.  

Vintertid har de ett ännu större behov av idrottshallen eftersom barnen ogärna går ut när det 

kallt och de rör sig mindre ute på gården. En gång i veckan har de som mål att gå till skogen dit 

det tar cirka en och en halvtimme fram och tillbaka. Förskolläraren Lina berättade att: 

Nu när det börjar bli sommar och varmt ute så vill dom ju gärna ut då blir det naturligt ut och röra sig så 

vintertiden är ju större behov att ha planerad fysisk aktivitet i till exempel gympan. Men sen kan man ju 

köra inne på avdelningen ibland också och då har vi oftast använt oss av miniröris som planerad fysisk 

aktivitet. Den är lättare att göra inne på avdelningen än inne i gympan för i gympan blir det så stort utrymme 

och då vill man göra andra saker. När man kör miniröris där så missar dom liksom vad det är dom ska göra 

dom glömmer och koncentrerar sig på allting annat istället. Gympan bjuder in till att klättra och hoppa på 

ett annat sätt än vad miniröris gör, i utmaning sen tycker dom att det är kul med miniröris när vi gör den 
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inne på avdelningen så det är väl någonting som man skulle behöva tänka mer på, speciellt när vi inte kan 

använda gympan så mycket som vi skulle vilja. 

Lina och Anna tror att de har större frihet och möjligheter att planera lek och fysisk aktivitet i 

sin verksamhet än vad de har i förskoleklassen eftersom de inte har schemalagda lektioner som 

de måste förhålla sig till, de kan välja att vara ute i skogen en hel dag om de skulle vilja det. 

Det finns även utmaningar, svårigheter kan handla om att de är kort om personal på eftermid-

dagen och att de fortfarande kan ha en stor grupp med barn kvar och mindre personal. En annan 

svårighet som kan uppstå är när vissa barn inte vill följa med till gympahallen eller skogen och 

då behöver det finnas personal på plats för de barnen som inte väljer att delta. Men de kan också 

se de positiva effekterna på barnen när de uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet och vilken 

betydelse det har för barns lärande och utveckling. Förskolläraren Lina berättade att: 

Man märker att skogen är ju väldigt bra just utifrån den fysiska aktiviteten, det är därför man många gånger 

väljer att gå till skogen just för att motoriken tränas ju på ett bra sätt. Dom behöver lära sig att lyfta fötterna 

och sådär och man snubblar och man stapplar så att skogen är en naturlig utmaning fysiskt sett för dom och 

egentligen tar det ju inte lång tid att gå. Hjärnan klarar ju inte av att matas med för mycket om den inte får 

röra sig, kroppen behöver röra på sig för att hjärnan ska orka lära sig, så dom går ju hand i hand, även om 

man behöver sitta still ibland (skrattar). Det är väl mycket det som är fördelen med att jobba på förskolan 

för där kan man liksom på ett annat sätt väva in det man behöver lära sig i den fysiska aktiviteten, att ha 

aktiviteter i skogen är ju jättekul och dom tänker inte på att dom tränar på matematik eller svenska. Det 

påverkar ju positivt med rörelse och det säger ju forskningen. Det är inte bara taget ur luften.  

Lina och Anna berättade att både utemiljöer och lokalerna var tråkig då det inte fanns så mycket 

utmaningar för barnen. Tillgång till klätterställningar och äventyrsbanor hade varit önskvärt. 

Pedagogerna i förskolan försöker skapa en utmanande miljö genom att till exempel sätta upp 

saker på gården. men dessa förstörs ofta under helgerna. Det här gör att det blir svårt att försöka 

skapa något utmanande för barnen utomhus då det måste vara något som inte är så lätt för andra 

att förstöra. Förskollärare Lina berättade att: 

Kommunen borde satsa på bra utemiljö för både förskolebarn och skolbarn och här får de båda i en 

smäll både förskolan och skolans elever nyttjar området. Börjar man redan nere på förskolan att hitta 

glädjen i att bedriva fysisk aktivitet av olika form då blir det så naturligt, det här är skönt för mig, 

jag mår bra av det här och då fortsätter man. Alltså får man in det naturligt så är det bara bra och 

kan det locka till även dem äldre, alltså det kan vara i stigande svårighetsgrader. 
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Förskolläraren Anna berättade att: 

Lokalerna påverkar väldigt mycket, här har vi inga dörrar så att barnen kan få vara lite ifred och inte 

blir störda av vad som händer bakom gardinerna. Det är lite trångt men det är vår uppgift att göra en 

utmanande miljö för barnen. Jag önskar att barnen kunde få lite mer lugn och ro, kunna stänga en 

dörr om sig och landa lite. Det blir så mycket ljud när vi är 16 barn. Gården som förskolebarnen är 

på är inte så stor, är vi ute på skolgården med de andra skolbarnen så blir de väldigt nyfikna och vill 

vara med när vi drar igång något projekt, våra barn kan tappa fokus lite grann, det kan jag känna att 

vi skulle vilja vara lite själva. 

Lokalerna inomhus är trånga och gör det svårt att planera något med fysisk aktivitet med alla 

barnen och skapa utmaningar för dem. Lina och Anna önskade att de hade en vägg på förskolan 

där barnen kunde få klättra och ha mer utrymme att röra på sig inomhus. 

5.1.3 Hur personalen i skolan beskriver övergångar 

Natalie berättade att övergångsprocessen från förskolan till förskoleklass och från förskoleklass 

till skolan har sett olika ut under årens lopp. Det beror bland annat på om barnen i från förskolan 

har börjat i en homogengrupp som förskoleklass eller om det har varit en F-1 klass med både 

sexåringar och sjuåringar. I dagsläget sker övergångsprocessen genom att barnen får besöka 

förskoleklassen och fritids vid några få tillfällen. Besöken sker både inomhus och utomhus samt 

att förskolebarnen får möjlighet att vid ett tillfälle äta tillsammans med de andra eleverna i 

skolans matsal. Läraren Natalie lyfter att hon hade önskat att övergångsprocessen varade en 

längre tid och att det sedan skulle ske en uppföljning mellan personalen på förskolan och skolan 

för att utvärdera barnens övergångsprocess mellan verksamheter. Detta för att se hur det har 

gått för barnen och om det finns rutiner som behöver förbättras. Läraren Natalie berättade att: 

Jag tror även att vi skulle behöva efteråt när man har kommit igång och byta lite grann och se liksom hur 

blev det så att den vad heter det……förskolepersonalen skulle komma upp till Förskoleklassen och se lik-

som hur jobbas det där och, vad kan vi lära av det och tvärs om så mer av det. 

Förskolläraren Annika berättade att på våren kallas vårdnadshavarna till ett föräldramöte inför 

övergångsprocessen till förskoleklass, men att de flesta föräldrar redan hunnit skapa en relation 

till fritidspersonalen eftersom de samverkar med förskolan på eftermiddagar och stängning där 

fritids barnen går över och är tillsammans med barnen på förskolan den sista timmen på dagen 

innan stängning. 

Lärarna Sanna och Sara berättar att de aldrig deltagit i en övergångsprocess. För någon av dem 

kanske deras första tillfälle kommer att ske den här vårterminen men att det inte bestämt än 
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vilken som ska vara mentor i förskoleklassen. Planeringen för hur verksamheten ska se ut till 

hösten sker i mitten på maj, vilket gör att barnen i förskolan inte har möjlighet att träffa sin 

tilltänkta mentor förens tidigast i slutet på maj månad. Sara och Sanna som tidigare inte varit 

med i en övergångsprocess beskriver hur de tror att övergångsprocessen går till mellan försko-

lan och skolan där de tänker att barnen besöker förskoleklassen vid några tillfällen och att sedan 

deras mentor besöker dem i skolan för att få möjlighet att se barnen i en för dem trygg och känd 

miljö. 

Sara, Sanna, Annika och Natalie är dock överens om att det inte vill ha en F-1 klass där sexå-

ringar och sjuåringar går i samma klass utan att de vill att det ska bli en förskoleklass och en 

årkurs ett. De anser att det kan vara för stora utmaningar för barnen att komma från förskolan 

till en F-1 klass. Läraren Sanna berättade att: 

Året barnen går i förskoleklass så måste barnen förberedas inför skolan men också med väldigt mycket lek, 

de orkar annars inte. Det är det som blir så tokigt här när förskoleklassbarnen är ihop med årskurs 1, sista 

passet som är på dagen när förskoleklassbarnen egentligen behöver leka så ska det vara i klassrummet och 

arbeta med ettorna. Onsdagar har vi heldagar, det är inte bra att de är i klassrum under en hel dag, det ska 

vara en övergång, det blir för tufft för dem, jag vill att förskoleklassen ska vara en egen grupp och ettan en 

egen. 

Samtliga förskollärare och lärare beskriver att det finns utmaningar med övergångsprocessen 

mellan förskolan och förskoleklassen där förskoleklassen ska representera ett gränsland eller 

bro mellan förskolan och skolan. Som vi tidigare nämnt sker oftast lärande genom lek i försko-

lan medan lärande i förskoleklass och skola är mer stillasittande. De menar att utmaningen med 

rörelse kan vara ännu större om det är en F-1 klass som förskolebarnen kommer till eftersom 

årkurs ett ofta har klassrumsundervisning. Årskurs ett har även kunskapskrav på sig vilket inte 

förskoleklassen har, samt att lärarna beskriver att barnen är för små för att börja skolan som 

sexåringar. Sexåringarna som går i förskoleklass måste de anpassa sig mer efter skolan och 

kunskapskraven i årkurs ett när de är en gemensam F-1 klass än om det skulle varit en försko-

leklass för sig och en årskurs ett för sig. Läraren Natalie berättade att:  

Utmaningen med övergången mellan förskolan och förskoleklass beror på vilken grupp med barn vi läraren 

har. Vissa barn i förskoleklass ville bara arbeta med skolämnen och de tyckte att de var roligt, de hade inte 

så stort behov av lek och vissa barngrupper är behov av mycket lek, svår avvägning att göra. 

Samtliga förskollärare och lärare beskriver att det finns både möjligheter och utmaningar med 

att ha antigen en förskollärare eller en lärare i förskoleklass. Det beror på hur barngruppen ser 

ut och vad de har för behov, de menar att resultatet kanske blir detsamma i slutänden men att 
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det handlar om olika sätt att bedriva undervisning. Lärarna med en grundskollärarexamen be-

skriver att det saknar lekpedagogiken i sin utbildning för att främja ett lärande genom leken 

och beskriver att de skulle vilja ha mer kunskap inom området för att vara mentor i en försko-

leklass.  

5.1.4 Personalen i skolan beskriver sina kunskaper om förskolan verksamhet 

Samtliga förskollärare och lärare beskriver att de saknar kunskap om förskolans verksamhet 

både innan övergångsprocessen och efter. De ser flera fördelar med att få möjligheten att sättas 

sig in i varandras verksamheter både för barnens skull och för dem själva men att det bara inte 

har blivit så. Det de beskriver borde egentligen inte vara så svårt att få till när verksamheterna 

är i samma byggnad men allt handlar om få till tid för samverkan mellan förskolan och skolan. 

Läraren Sara berättade att:  

Det finns fördelar med insyn i varandras verksamheter, för att då kan man lätt ta reda på om det är någon 

som kanske några särskilda behov eller hur dom samspelar med varandra, hur dom är där nere. Om peda-

gogerna där gör på något speciellt sätt som jag tänker ja men åh det funkar ju jättebra det kan ju jag ta med 

mig till mitt sen om jag vet att det fungerar, att man faktiskt får se det i praktiken och inte bara få ett papper 

att den eleven är så här och så här utan man får faktiskt komma och se hur dom är där dom är varma i 

kläderna liksom, ja så man är lite förberedd då också liksom och så. 

5.1.5 Personalen beskriver den fysiska aktivitetens betydelse i skolan 

När vi frågar Sara, Sanna, Annika och Natalie vad fysisk aktivitet är för dom beskriver de det 

med ord som när man blir svettig och springer, pauser, arbetsställningar, avbrott i lektioner, 

avslappning och avspänning, sånglekar, aktiviteter utomhus och inomhus samt rörelser med 

kroppen. De är alla eniga om att lek och fysisk aktivitet är viktigt för barnen även i skolan. De 

ser att finns ett stort behov hos barnen att få röra på sig och att det skulle finnas mer tid för lek 

och fysisk aktivitet i skolan. De använder sig av fysisk aktivitet för att göra avbrott i lektioner 

för att barnen ska orka koncentrera sig under ett helt arbetspass i skolan. Svårigheterna med 

avbrotten kan vara att det är svårt att få ner barnen igen till en nivå där de kan finna arbetsro 

igen. Lärare Sara berättade att: 

Efter pausen försöker jag skapa ett lugn hos barnen, men det är inte alltid lätt att få tillbaka lugnet efter en 

paus. 

Förutom avbrott med rörelsepauser under varje lektionstillfälle sker planerad fysisk aktivitet i 

F-1 klassen när de har idrott på schemat. F-1 har idrott två gånger i veckan ca 45 minuter per 
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lektion samt att de har en lektion i veckan med årkurs två när de går till skogen för att ha 

svenska, matematik eller NTA. Om förskoleklassen berättade förskolläraren Annika att: 

Det är ganska ofta, mina barn har bara små stunder de sitter still, det är mycket lek med stora som små 

rörelser. Sedan läser jag lite grann sedan rör de på sig, de rör på sig mer än vad de sitter stilla. 

Men samtidigt upplevde hon att förskoleklassen är för uppstyrd av ettans schema med lektioner 

och raster och önskar att de var mer fria för att få in mer lek och fysik aktivitet under lektions-

passen. 

Läraren Natalie berättade att: 

Den fysiska aktiviteten minskar redan från förskoleklass till årkurs ett och blir mindre spontan, vilket är lite 

synd för jag menar för, bara för att man blir ett år äldre så behöver man ju inte mindre fysisk aktivitet i 

skolan och man behöver ju inte färre avbrott i teori, det finns ju så otroligt många sätt till inlärning för alla 

barn och människor är olika och behöver få det på olika vis. 

Samtliga förskollärare och lärare berättade att det finns både möjligheter och utmaningar i en 

F-1 med lek och fysisk aktivitet. Förskoleklassen och årskurs ett delas upp i två grupper alla 

dagar utom onsdagar då de är i hel klass hela dagen. Sara berättade att det positiva med en F-1 

är att barnen i förskoleklassen ser upp till barnen i årskurs ett och barnen i årskurs ett gärna vill 

lära barnen i förskoleklassen. Barnen i årskurs ett vill visa barnen i förskoleklassen vad dom 

kan men det finns utmaningar med att de fortfarande är väldigt små med ett stort rörelsebehov, 

inte bara i förskoleklassen utan också i årskurs ett. Läraren Sara berättade att: 

De är fortfarande så pass små så att sitta på en stol i 90 minuter är inte optimalt för den här årskursen, jag 

ser väl som en möjlighet att vi ändå har tillgång till fritids så nära att man kan öppna upp och leka lite eller 

att vi bara kan gå ut snabbt och röra på oss och sen att de kan koncentrera sig om de vet att de har 20 här 

nu effektivt jobb så vet de att de att man får röra på sig efter en stund och att det då kan funka större delen 

av lektionen liksom. 

Medan förskolläraren Annika berättade att: 

Det är synd att förskoleklassen här går in i ettan, de sitter ganska mycket så de stunderna jag har mellan 8-

11 så kanske vi sitter i 20 minuter bara. Just nu tror jag barnen inte påverkas av att de är i en F-1 men det 

jag tänker är hur de påverkas längre fram, de börjar för tidigt med stillasittande. Nu kanske de inte reagerar 

så mycket men de ska börja bli skolbarn redan när de är sex år, det är för tidigt. De som redan har svårt att 

sitta still kan redan där få en negativ bild av skolan. Dom är inte så stora då barnen. 

Sara, Sanna, Annika och Natalie beskriver att den fysiska aktiviteten förändras efter övergång-

arna. De menar att barnen blir mycket mer stillasittande efter övergången från förskolan till 
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förskoleklass. De beskriver att det blir en stor skillnad för barnen från förskolan till förskole-

klassen, men inte så stor skillnad vid förskoleklass till skolan. Förskolläraren Annika berättade 

att: 

Det är därför vi vill att förskoleklassen ska vara själva. Vi ska inte vara styrda av raster, leker barnen så ska 

vi helt plötsligt gå ut på rast och avbryta leken istället för att vi går ut en annan tid och är ute hur länge vi 

vill men det blir inte så när det är styrda rasten och lektioner.  

Annika berättade att hon tror att det skulle vara mycket enklare för barnen om det fick lära sig 

med kroppen och genom rörelser och att inget barn skulle må dåligt av rörelse. Barnen skulle 

lära sig mer av att röra på sig mer och till exempel ha matematik utomhus. När de går prome-

nader med barnen varje dag så märker hon direkt när de kommer tillbaka att barnen leker på 

ett annat sätt - de leker lugnare. Det tog inte mer än en vecka för ett barn att vänja sig vid 

promenaden, att hon inte längre behövde hålla i handen och istället släppa barnet att gå själv 

runt promenaden. 

Samtliga förskollärare och lärare beskriver att de måste börja tänka mer på fysisk aktivitet. De 

menar att barnen är mycket stillasittande hemma. De anser att redan från förskoleklassen måste 

barnen röra på sig mycket så att det följer barnen upp i skolan också. De beskriver att det är 

mycket telefon och tevespel som intresserar barnen på fritiden. Barnen som går på fritids får 

mer rörelse än om de bara går hem direkt. Förskolläraren Annika ställde sig frågande till vad 

lärarna kan erbjuda barnen för att det ska bli mer lockande att röra sig än att sitta still.  

Lärarna beskriver att skolans lokaler är för trånga för att främja barns lek och fysiska aktivitet 

under lektionstid men att de har en bättre utemiljö där de har tillgång till stora gräsytor, sand, 

asfalt, skogen, frisbeegolfbana, hockeyrink och fotbollsplaner. Förskolläraren Annika berättade 

att: 

Det behövs större lokaler med lekhörnor, gör jag två lekhörnor så är det fullt sen. Ute behövs mer klätter-

saker, vi har väldigt mycket grus, sand och asfalt. Vi har möjligheter med det finns inga saker. 

Men förskollärarna och lärarna ser också att det finns utvecklingsmöjligheter med de stora 

ytorna där de skulle vilja lägga till hinderbanor med nivåskillnader och mer klätterställningar 

för att främja barnens motoriska utveckling och öka barnens lust för att röra på sig mer. Läraren 

Sanna berättade att: 

Det finns lite klätterställningar men barnen vill ha linbana, lite mer ställen för barnen att gömma sig skulle 

vara bra. Ju mer saker som finns desto mer finns det för barnen att göra. Måla hagar skulle vi kunna göra, 
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för en billig peng, det behöver inte vara en sådan stor grej men ändå att det blir en aktivitet av det. Små 

grejer, ytor finns det i alla fall. 

Sara och Sanna berättade att skolan arrangerar skoljoggen och en idrottsdag. Men även frilufts-

dagar, en på hösten och en på våren. Barnen får cykla till skogen där lärarna har planerat olika 

aktiviteter. Det har tidigare funnits samverkan mellan skolan, PRO och lokala föreningar där 

de tillsammans har hittat på aktiviteter med barnen. Lärare beskriver att det sker ett samarbete 

vid några tillfällen och sedan rinner det ut i sanden på grund av att det saknas tid och engage-

mang från både skolan och de lokala föreningarna. Lärare Natalie berättade att: 

Jag tycker det behövs mer friluftsdagar och mer lek som går in i de teoretiska ämnena, ha matematik utom-

hus är roligt, skolan behöver ha mer sådant. Teori i skogen. 

Sara, Sanna och Natalie berättade att de saknade kunskap om lekpedagogik och fysisk aktivitet 

för att främja arbetet med att skapa mer rörelse i skolan och lärande genom lek. Vidareutveckl-

ing i form av utbildning behövs då de anser att man aldrig kan bli fullärd och att det ständigt 

kommer nya forskningsrön. Lärarna ser ett behov av kompetensutveckling för att kunna möta 

barnens behov av fysisk aktivitet på ett tillfredställande sätt när de kommer från förskolan till 

skolan. Förskolläraren Annika berättade att: 

Vidareutveckling önskas inom lek men det finns inte pengar eller tid för det. Kompetensutvecklingen be-

hövs hela tiden så att det ska bli roligt, är det inte roligt för mig blir det inte roligt för barnen. Det är det 

enda sättet att få med barnen är att jag själv tycker det är roligt.   

5.1.6 Sammanfattning  

Efter analysen av de individuella intervjuerna kunde vi se att det finns mer planerad fysik akti-

vitet i de olika undervisningskontexterna mot vad vi trodde från början. I förskolan hade vi en 

tanke om att det var mycket lärande genom leken och fysisk aktivitet vilket även förskollärarna 

i intervjuerna beskrev. Men de berättade också att även förskolan var styrd efter vilka förutsätt-

ningar som fanns med tillgång på exempelvis personal och tid för planering av aktiviteter. I 

förskoleklassen och skolan beskrev förskollärarna och lärarna att verksamheten är styrd av 

schemat, men att lärarna strävar efter att få till fler tillfällen för barnen att röra på sig än vad 

som finns schemalagt. Båda verksamheterna arbetar med lek och fysik aktivitet, men det kan vi 

se genom intervjuerna är att med barnens övergångsprocesser från förskola förskoleklass och 

skola så minskar lärande genom lek och fysisk aktivitet med varje övergång. Personalen saknar 

kunskap om varandras verksamheter och vi upplever att övergångsprocessen mellan skolfor-

merna är väldigt kort och komprimerad och det skulle kanske vara bra om den var utdragen 
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över en längre tid. Förskollärarna och lärarna beskriver också att de har en viss oro för att barns 

fysiska aktivitet minskar i de olika övergångsprocesserna och att de upplever att det finns ett 

behov hos barnen med mer rörelse och fysisk aktivitet. Det här fick oss att börja reflektera över 

om en längre samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola i övergångsprocessen skulle 

kunna förändra den minskade fysiska aktiviteten och lärande genom lek om verksamheterna 

samarbetade. Hur skulle personalen uppleva övergångsprocessen om de fick mer kunskap om 

varandras verksamheter och kunde dela erfarenheter och kompetenser samt dra ut på gränsen 

mellan förskolan och skola? Skulle en sådan verksamhet bidra till att undvika en abrupt sepa-

ration för barnen från en verksamhet till en annan och skapa tryggare övergångar? För att kunna 

ställa fler frågor och få flera svar satte vi ihop en fokusgrupp med personal från förskolan, 

skolan och fritidshem. 

5.1.7 Fokusgruppen 

Det är fiktiva namn som används i fokusgruppen. Det är förskolläraren Lina som arbetar i för-

skolan och förskollärararen Annika som arbetar i förskoleklass samt läraren Sara som arbetar i 

förskoleklass som deltog i en individuell intervju. Ytterligare en person som heter Malin deltog 

i intervjun. Malin är lärare i fritidshem med inriktning idrott och bidrog med sin kunskap om 

rörelse och fysisk aktivitet hos barn. De diskuterar om övergångarna mellan förskola, förskole-

klass och skola med fokus på den fysiska aktiviteten. Relevansen att ta in en lärare som har 

inriktning idrott är att hon kanske kan bidra till en diskussion kring betydelse av att barn mår 

bättre av fysisk aktivitet. De kommer in på olika aktiviteter lärarna kan göra med barnen och 

att de större barnen kan stå för en del aktiviteter med de mindre barnen. På så sätt får barnen 

träffa andra barn och lärare som kan bli lättare för dem i övergången. Respondenterna tyckte 

att en samverkan mellan de olika yrkesgrupperna skulle kunna fungera bra eftersom alla verk-

samheter är i samma lokal och då lättare kan ta tillvara på varandras kompetenser för att främja 

barnens lärande genom lek och rörelser. Det här diskuterades på följande sätt: 

Annika: Det skulle man också kunna tänka liksom att vi kan vara mer involverad i rast verksamheten för 

skolan. Att samarbeta, för vi är ofta ute samtidigt. 

Lina: Ja precis, jag och kollegan pratade idag om femåringarna kunde ju varit med till skogen idag med 

förskoleklassen, det hade varit ett ypperligt tillfälle och eftersom ni har lite dåligt med personal och att man 

då tillsammans kan gå till skogen för det är lättare att gå till skogen med två personal. 

Lina: De barn som går i ettan och tvåan kan kanske, har någon aktivitet som de får bjuda in förskolan till? 
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Annika: Jag tänker mer att vi som personal kunde vara mer och planera liksom en planerad verksamhet för 

både förskolebarnen och förskoleklass och ettan tvåan, att man på det viset väver ihop också.  

Lina: Det vet jag bara om man märkt ifall lite äldre om de har skrivit berättelser och sådant där och får läsa 

upp för yngre, då växer de jättemycket och får ta ansvar och att man även skulle kunna göra det ute. Att 

idag håller ettan i kanske någon lek som, så får dom styra lite, alltså men hjälp av oss då givetvis men att 

dom får hålla i det lite så och gå och bjuda in och så och hålla i en aktivitet ute. 

Samtliga respondenterna tycker att de skulle behöva mer tid för en gemensam planering kring 

ett hållbart samarbete mellan varandras verksamheter, alla har sina olika uppgifter de måste 

göra under sitt arbetspass så att få till den gemensamma tiden är svårt. De beskriver att på grund 

av tidsbrist så rinner planeringstiden tillsammans ut i sanden. Respondenterna talar om att de 

får nya uppgifter att göra hela tiden så de hinner inte göra färdigt den tanken de hade från början 

utan de måste hoppa på något nytt. De säger att det även beror på mycket ny personal som 

kommit på kort tid och att den personalen har egna idéer som de vill testa individuellt.  

Sara: Personalbyte påverkar alltid på många sätt positivt och negativt, men för samarbetet så ställer det till 

det. Sedan det är just att sätta så att vi får tiden att sitta ner och planera, det är väl där som skon klämmer 

mest just att få möjligheten att sitta tillsammans och planera. 

Annika: Det är det vi känner överlag det här med bristen på tid att planera och få sitta ner tillsammans och 

prata, det är många gånger som vi har pratat om och det gjorde vi ett tag en till två gånger per termin eller 

något sådant där och satt med förskolan och det är sådan nyttig tid för att det är mycket. 

Lina: Jag tänker det blir mer sammanhållning från förskolan och ändå upp till sexan och det förebygger 

mycket, alltså det förebygger mobbing också för hur det än är, ja det förekommer även om vi arbetar för att 

det inte ska men alltså tar man hand om varandra så förebygger det. 

Sara: Om de större barnen får ta hand om dem mindre, så kanske de små följer med de större sen om de lär 

känna varandra, alltså du får en annan känsla för dem om man lär känna dem. 

Respondenterna diskuterar hur de ska samverka för att den fysiska aktiviteten vid övergångarna 

inte ska minska när barnen börjar i skolan. Förskolläraren Lina i förskolan tar upp att de redan 

i förskolan måste hitta glädjen i att röra på kroppen och inte fastna i Ipads.  De samtalar om att 

det är viktigt att erbjuda olika sorts aktiviteter med barnen då alla inte gillar samma saker och 

att de olika verksamheterna tillsammans kan gå till fotbollsplanen där de kan göra olika aktivi-

teter för de yngre och äldre. Förskolläraren Lina tar upp att femåringarna skulle kunna vara med 

på NO bingo i skogen med skolbarnen. De skulle då kunna delas in i små grupper och ha ett 

barn från tvåan, någon från ettan, förskoleklass och någon från skolan i samma grupp och att 

de då får träna på att samarbeta. 
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Sara: Här behöver våra chefer tänka till att vi kan få samverka mer och få den tiden till samverkan för att 

kunna tänka framåt och det är väl som är det stora problemet jag tror inte att problemet ligger hos oss 

egentligen. 

Annika: Ja och tre barn i fyran sa det när jag träffade dem, åh snälla kan vi inte gå till skogen oftare det är 

så himla roligt och jag har aldrig lekt så mycket med mina klasskamrater som jag har gjort idag.  

Malin: Det blir färre konflikter, mycket färre konflikter när de leker utomhus och de blir mycket lugnare 

när man kommer tillbaka också, det har vi sett bara efter promenaderna att de leker på ett helt annat sätt när 

vi kommer tillbaka.  

Respondenterna funderar på hur de kan samverka tillsammans med föreningslivet på ett lång-

siktigt sätt. De har lokala föreningar som kommer till skolan och lämnar saker som fotbollar. 

Något som förskolläraren Lina i förskolan och läraren Sara i förskoleklassen inte visste om. 

Malin: Vi har haft det i två eller tre år samarbete med föreningar, det har varit slalomklubben, ridskolan, 

karate, handboll, innebandy, golf, fotboll och judo men det var ju ett projekt då som startade från universi-

tetet, men det skulle fortsätta nu då men det är svårt att få folk. Vi fick ändå verkligen förutsättningarna, vi 

får bussen betald om vi måste åka in och det tas inte på skolan pengar och sådana här grejer men det finns 

ingen som ställer upp, så det är svårt! Jättesvårt!  

Annika: Det ska finnas ideella människor som ställer upp men alla jobbar, alla har sitt.  

Respondenterna diskuterar hur det skulle kunna se ut med ett lärande i ett klassrum utan bänkar. 

Att ha ståplatser där barnen får stå upp och arbeta som en del barn gör redan idag. Läraren Sara 

som arbetar i förskoleklass tycker att det vore en utmaning då det är svårt att få barnen att stanna 

på sin plats. Respondenterna diskuterar även att ha hinderbanor inomhus som utmanar barnens 

motorik och tänkande. Det här diskuterade de mot bakgrund av att de ser ett stort rörelsebehov 

i barngrupperna. Förskolläraren Annika som arbetar i förskoleklass menade att det är en utma-

ning med hinderbanor inomhus då det kan bli att barnen börjar jaga varandra. De samtalar om 

att en motorikbana utomhus skulle vara lämpligt, eftersom de då kan skicka ut barnen lite då 

och då, och inte bara på rasterna, där de får krypa, åla, klättra över och under så att de får 

använda hjärnan. Förskolläraren Lina som arbetar i förskolan berättade att hon trodde att det 

skulle kunna vara bra för barnen både i förskolan och skolan om de fick komma lite tidigare på 

morgonen för att röra på sig och sedan äta frukost innan dagen börjar.  

Malin: Det är jättemånga som inte klarar av att äta på morgonen utan det måste gå ett tag och röra på sig 

först sedan köra igång med skolarbete. Har de då kört ett aktivitetspass innan så blir de hungriga, det kom-

mer per automatik då blir du hungrig även om du inte var det, en del rör sig inte någonting innan de kommer 

hit, det går från sängen in i bilen sätter sig i soffan här och sedan in det är klart att de inte orkar. 
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Annika: Det fanns personer på plats förr som kunde ta fem minuters grej med någonting och fånga upp 

barnen, är det ett barns som sitter själv i korridoren så kanske det inte är någon som går förbi där i vanlig 

dags och då kan den personen fråga ”vad gör du här”? 

Sara: Det här med en vaktmästare, så kanske de håller på och grejar där ute och så är det ett barn som inte 

fixar att vara kvar här inne så kan de få gå ut och hjälpa till där ute med vaktmästaren, det tror jag är väldigt 

många som skulle tycka var väldigt roligt. 

Lina: Ja, det skulle vara behövligt för en del, vissa kanske behöver få ur sig en del med en hammare. 

Tid, personal och mer pengar håller alla respondenterna med om att det är en nödvändighet för 

att få en bra och utvecklande miljö för barnen och en bättre arbetsmiljö för lärarna. Sjukfrånva-

ron hos personalen skulle sjunka drastiskt om det fanns mer personal. Varje år blir det tyngre 

och svårare menar de. Alla respondenter håller med om att de vill ha en fokusgrupp på sin 

arbetsplats där de har en lärare från förskolan, förskoleklass, fritids och en från skolan som 

träffas och diskuterar och som samtidigt får tid att planera hur det här ska gå till.  

Annika: Vi har läroplaner hit och dit och ska möta alla barns behov men bara kunskapsmässigt inte den 

fysiska biten. Alla har olika behov och vi fungerar på olika sätt men det ska vi inte ta hänsyn till. Vi ska se 

deras rörelsebehov men vi kan inte göra någonting åt det. Kunskapskraven väger tyngre. Är vi fler personal 

på heltid så skulle det inte slita så mycket och är det en barngrupp som inte behöver så mycket personal så 

kan den personen kika in hos någon annan avdelning och hjälpa till där. Det skulle spara så mycket i vika-

riekostnad. Är det mer personal så kan man ta en del av barngruppen, det är när vi måste ta med oss hela 

klassen som det inte blir någonting. 

Malin: Det kan jag ofta känna, hur ofta kan jag ge det här barnen den totala uppmärksamheten, de känner 

av vårt humör, de har alla tentakler utåt. De känner av det väl när vi inte har tid. Det är då det för lite liv så 

att det får den uppmärksamheten, det gynnar ju dem att spela allan, ”då tar jag skiten”, ”bättre lite upp-

märksamhet än inget alls”. 

Lina: Det är också en klassiker, det har vi hört i så många år, och ändå händer det ingenting. 

Vi nämner för respondenterna att den starka tystnadsplikten som råder i förskolan gör att förs-

kollärarna inte får säga någonting till lärarna utan vårdnadshavarnas tillstånd. En av responden-

terna menade att om lärarna och förskollärarna samverkar med aktiviteter med alla deras barn 

så får lärarna även uppleva barnen med egna ögon innan de börjar förskoleklass och skolan. 

Respondenterna håller med varandra om att det är väldigt viktigt att lära sig att möta alla barns 

behov och att barnen som möter lärarna på skolgården innan de börjar skolan pratar positivt om 

de lärarna och skolan med vårdnadshavarna vilket gör det mindre skrämmande. Respondenterna 

menar att om barnen pratar med sina föräldrar om lärarna så kanske föräldrarna känner en större 
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trygghet med att förskollärare kan berätta för lärarna om barnet på grund av att läraren blir lite 

mer igenkänd av föräldrarna. Alla respondenter håller med om att övergången inte blir en sådan 

stor separation för barnen om respondenterna har ett tätt samarbete.  

Vi frågade respondenterna hur de skulle vilja samverka mellan varandras verksamheter.  

Annika: Vi skulle absolut vilja sitta såhär och prata! Vi börjar någonstans och utökar om vi ser att vi har en 

plan. På hösten är det extra bra att barnen gör saker tillsammans som en fysisk aktivitet för då lär de känna 

varandra, de som är nya. 

5.1.8 Sammanfattning av fokusgruppen  

Alla respondenter i fokusgruppen var överens om att de behöver samverka mer mellan förskol-

lärarna och lärarna i de olika verksamheterna för att få en sådan bra och trygg övergång med 

barnen som möjligt. Respondenterna vill arbeta för ett hållbart samarbete med varandra, ett 

samarbete som löper på kontinuerligt och som inte rinner ut i sanden. Med hjälp av chefer och 

en person som håller i det kommer samarbetet fungera året ut. Det framkom ofta från respon-

denterna att det är barnen som drabbas när samarbetet mellan förskollärarna och lärarna inte 

fungerar när det handla om fysisk aktivitet hos barnen. Lärarna vill vara mer aktiva med att 

planera gemensamma aktiviteter tillsammans då den fysiska aktiviteten ska öka och inte minska 

vid övergångarna, det är de medvetna om med hjälp av forskning och egna erfarenheter.  
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6 DISKUSSION 

I den första delen av det här kapitlet kommer vi att knyta ihop övergångsprocessen och fysisk 

aktivitet genom resultatet som vår studie har visat. Som vi har nämnt tidigare har vi reagerat på 

att det är svårt att hitta forskning som berör både övergångar och fysisk aktivitet, de delas upp 

som två separata begrepp och är oberoende av varandra. I den andra delen av kapitlet beskriver 

utifrån resultatet hur en samverkan i övergångsprocessen skulle kunna se ut för att bibehålla 

fysisk aktivitet från förskolan till skolan. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Övergångar och den fysiska aktiviteten  

Förskollärarna och lärarna i både fokusgruppen och de individuella intervjuerna upplevde att 

det är en utmaning med att tolka riktlinjerna för övergångar både i förskolans och skolans styr-

dokument. Skolverket (2016) skriver att det ska ske en samverkan mellan verksamheterna för 

att övergången från förskolan till förskoleklass och skola ska vara en trygg process för både 

vårdnadshavare och barn samt utgå ifrån varje individs behov. Hur den här samverkan ska gå 

till står det ingenting om utan det är upp till varje förskola och skola att arbeta fram en samver-

kan för övergångar. I läroplanen stå det inte beskrivet hur lång en övergångsprocess ska vara. 

Oftast startar övergångsprocessen för femåringarna på vårterminen och barnen börja sedan för-

skoleklass på höstterminen. Ett annat förslag till hur lång övergångsprocessen kan vara är som 

förskollärarna och lärarna i vår studie beskriver, att genom en samverkan mellan förskola och 

F-1 kan fyraåringarna vara med på några aktiviteter redan på höstterminen. Genom en sådan 

samverkan interagerar personalen i förskolan och skolan med varandra för att främja en smidig 

övergång för barnen som inte blir så skarp för barnen. Personalen från förskolan följer även 

barnen i övergång en längre tid och finns som ett stöd och hjälp för dem, det här kan ses som 

en del av den proximala utvecklingszonen. När barnen från förskolan får vara med på aktiviteter 

med barnen från F-1 när de går till skogen så kan det främja att de yngre barnen bidrar till att 

det blir mer lek i lärande samtidigt som de äldre barnen kan bidra med kunskap och erfarenheter 

till de yngre barnen i olika uppdrag som det kan få av pedagogerna när de är i skogen. Det här 

kan ses som en del av förändringsprocessen där det sker stora förändringar för barnen, där det 

kan ses som viktigt att den fysiska aktiviteten bibehålls. Förskollärarna och lärarna berättade 
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att det inom kommunen arbetas med att ta fram riktlinjer för hur övergångsprocessen ska ge-

nomföras. Övergångsprocessen ska kunna utföras på samma sätt mellan alla förskolor och sko-

lor inom kommunen och då skapa en trygghet för vårdnadshavare, barn, pedagoger och lärare. 

Lärarna i fokusgruppintervjun menade att det finns utmaningar i övergångsprocessen mot bak-

grund av läroplanen för att bibehålla den fysiska aktiviteten från förskolan till skolan. Där står 

det att lärarna ska möta alla barns behov. Lärarna beskriver att skolan oftast fokuseras mycket 

på akademiska ämnen och att det är möjligt att den fysisk aktiviteten hamnar i bakgrunden på 

grund av det. Lärarna i skolan menar att alla barn har olika behov och fungerar på olika sätt 

men beskriver att de inte tycker att det tas hänsyn till i läroplanen. Lärarna berättade att de kan 

se barnens rörelsebehov men att de inte kan göra någonting åt det för att kunskapskraven väger 

tyngre i förskoleklass och skolan. En av förskollärarna menar att inget barn troligtvis skulle må 

dåligt av att lära sig med kroppen i rörelse och att det kanske skulle vara enklare för en del barn 

med den typen av inlärning av kunskap. Sevimli-Celik och Johnson (2013) beskriver det här i 

sin studie med att akademiska ämnen har fått tagit större plats och menar på att fysisk aktivitet 

behöver integreras mer i olika ämnen och få en större betydelse inom skolan.  

Fortsättningsvis nämner samtliga förskollärare och lärarna i fokusgruppsintervjun att över-

gångsprocessen kanske blir mindre skarp för barnen från förskolan till förskoleklass om den 

sker över en längre tid. Det kanske kan ha en positiv påverkan för barnen att de på den under-

sökta skolan fortfarande befinner sig i samma byggnad som när de gick på förskolan. Barnen i 

förskolan har därför troligtvis mött skolans personal när de leker på samma gård som skolbar-

nen. Det skulle kanske vara annorlunda för barnen om inte förskolan och skolan låg i samma 

lokaler och att övergångsprocessen då skulle bli som Bridges (2009) beskriver mer skrämmande 

för barnen i nystarts fasen. Även om barnen är bekanta med miljön och känner igen de flesta av 

skolans personal kan det vara viktigt att reflektera över det som Lillvist och Wilder (2017) 

beskriver, att stora förändringar kan vara svårare för barnen att anpassa sig till medan en mindre 

förändring är mer hanterbar. Som exempelvis övergången mellan förskolan och skolan 

Vidare beskriver Ackesjö (2014) att övergångsprocessen är en separation från en arena till en 

annan, i separationen sker en individuell utveckling hos barnen. Barnens individuella utveckl-

ing i övergångsprocessen sker enligt Bridges (2009) genom olika faser. Det lärarna beskrev i 

intervjuerna är att barnen hade svårt att hitta tillbaka till arbetsron efter en kortare rörelsepaus. 

Det här skulle kanske kunna var en utmaning för barnen i övergången och kan tolkas som att 

det kan vara svårt för barnen att förhålla sig till den nya strukturen i skolan. I förskolan är 
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verksamheten friare och det finns inte ett behov av avbrott för att barnen ska orka hålla fokus. 

Det har skett en separation och frigörelse från förskolan samtidigt som barnen i övergången till 

förskoleklass har återförenats med barn som de tidigare gått med i förskolan som nu går i årkurs 

ett. Den här sammanslagningen kan skapa en oro hos barnen.  De avbrotten och pauser som 

läggs in beskriver lärarna som viktigt inslag för att barnen ska orka koncentrera sig på arbets-

passen. Samtidigt blir det en utmaning för barnen med det sociala samspelet med den nya struk-

turen i den nya skolformen. Kallberg (2018) skriver att läraren kan ses som styrande när det 

kommer till att utforma en klassrumsmiljö. Miljön kan ses som en viktig faktor för barnens 

lärande och sociala samspel mellan varandra. Tanken med förskoleklassen var att det skulle ske 

en samverkan mellan förskollärare och lärare, för att pedagogerna skulle kunna dela med sig av 

varandras erfarenheter och kompetenser. Detta för att göra övergångsprocessen så trygg som 

möjligt för barnen.  

Förskollärarna och lärarna berättade om utmaningarna med att få in lek och fysisk aktivitet i 

lärandet när barnen kommer till förskoleklassen. Lillvist och Wilder (2017) och Lumholdt 

(2015) beskriver att övergångsprocessen kan ses som komplex. Det finns en risk att det blir för 

lite av förskolans lek och istället för mycket av skolans pedagogik i förskoleklass. Det här kan 

upplevas som att förskoleklassen blir ”skolifierad” och att barnen till stor del blir stillasittande. 

Förskollärarna och lärarna beskriver att det är den största utmaningar för barnen efter över-

gången, när barnens tid för lek minskar och de inte har möjligheter till att röra sig och vara 

fysiskt aktiva på samma sätt som i förskolan. Lago (2014) och Kallberg (2018) beskriver att vid 

en övergång kan pedagoger förmedla de högre kunskapskraven som ställs på barnen vilket kan 

leda till att barnen känner en ökad press. De ska prestera mer och kraven på deras kunskapsnivå 

blir högre vilket är något som förskollärare Lina uttryckte. Hon beskriver det som en utmaning 

för den som arbetar i en F-1 klass att hitta rätt nivå mellan förskoleklassens syfte och de högre 

kraven som kommer i en årskurs 1. 

6.1.2 Samverkan mellan verksamheterna 

Resultatet visar att förskollärarna och lärarna ser att leken och den fysiska aktiviteten går hand 

i hand och att båda minskar i samband med övergången. Janssen och Leblanc (2010) beskriver 

i sin studie att om den fysiska aktiviteten minskar kan det bidra till att barnen blir  inaktiva för 

att det ställs för höga krav på dem när hamnar i situationer där det krävs att de rör på sig mer 

än de är vana vid. 
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Samtliga förskollärare och lärare i både fokusgruppen och de individuella intervjuerna talar om 

lekens och den fysiska aktivitetens betydelse för barns utveckling och lärande, för de ser att 

barn idag har ett stort rörelsebehov. Förskollärarna och lärarna uttrycker en oro över utveckl-

ingen att leken och den fysiska aktiviteten minskar när barnen blir äldre. En av anledningarna 

som respondenterna tar upp är det som Sevimli-Celik och Johnson (2013) kunde se i sin studie 

att lärare och pedagoger beskriver att de saknar kunskap och kompetens om hur de ska arbeta 

med fysisk aktivitet. En annan utmaning som pedagogerna talar om är att det finns visioner och 

önskemål om en utökad samverkan mellan förskolan, förskoleklass, skola för att förskollärarna 

och lärarnas erfarenheter och kompetenser inte ska försvinna i övergången. Här ses kopplingar 

till teorin kring interaktion eftersom det beskrivs hur en samverkan skulle kunna se ut.  Denna 

samverkan skulle kunna bidra till att erfarenheter och kompetenser kan delas mellan de olika 

lärarkategorierna för att bibehållen fysisk aktivitet och lärande genom lek längre i övergången. 

I fokusgruppen lyfte förskollärarna och lärarna flera förslag hur de skulle kunna samverka mel-

lan verksamheterna. De diskuterade gemensamma rastaktiviteter och att förskolans femåringar 

får möjlighet att följa med förskoleklassen, årskurs ett och två till skogen en gång i veckan och 

de äldre barnen kan göra aktiviteter till de yngre. De såg flera möjligheter med en samverkan i 

aktiviteter där de yngre barnen blandades i grupper med de äldre barnen då även de äldre barnen 

kan lära sig något av de yngre genom att få en ansvarskänsla när de hjälper de yngre. Om barnen 

från de olika årskullarna skulle få samspela på sättet beskriver ovan kan kopplas till utveckl-

ingsteorin som är en av de teorier som presenterats i denna studie. 

Samtliga förskollärare och lärare ser positivt på en ökad samverkan med femåringarna i försko-

lan och F-1 klassen. En längre samverkan där övergångsprocessen startar året innan barnen 

börjar förskoleklass skulle de kunna vara ett sätt att förlänga övergångsprocessen. Det här skulle 

kunna bidra till att de äldre barnen bibehåller lek och fysisk aktivitet längre upp i åldrarna om 

de interagerar med de yngre barnen. Och på så sätt, som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) beskriver, om att behålla en del av förskolans förhållningsätt till leken och detta skulle 

följa barnen i övergångsprocesserna redan från förskolan och genom hela skolgången.  

Resultatet visade att förskollärarna och lärarna beskriver att utflykter till skogen och att förflytta 

lärandet utomhus hade en positiv effekt på barnen, både för barnens motoriska utveckling och 

för att ”lära med kroppen” i ett socialt samspel med varandra. Det här gör att barnen blir mer 

mottaglig för ny kunskap och att de har lättare att hålla fokus under en längre tid utan att de 

tänker på det. I forskningsläget kunde vi se att flera forskares studier visade på ett resultat att 



Fysisk aktivitet mellan förskola, förskoleklass och skola  Jenny Törsfeldt & Linda Hedström 

47 

 

rörelse och lek är grunden till barns lärande och utveckling och att det är viktigt att varva klass-

rumsundervisning med utomhuspedagogik.  

Samtliga förskollärare och lärare i fokusgruppen är alla överens om att en långsiktig samverkan 

som inte rinner ut i sanden är viktigt för att lek och fysisk aktivitet inte ska minska i övergång-

arna mellan förskola, förskoleklass och skola. Förskollärarna och lärarna beskrev att fokus-

gruppintervjun väckte många tankar och nya idéer och att ett möte med representanter från 

förskolan, skolan och fritidshem var något som de skulle vilja fortsätta med i framtiden. De 

menar att om de skulle få möjlighet att påverka barnens undervisningsmiljö från förskolan och 

ända upp till skolan i den här samverkansformen så skulle det kanske vara lättare att ta dela av 

varandra kompetenser och erfarenheter.  Respondenterna i fokusgruppen är alla eniga om att 

utmaningarna med den här samverkansformen är att det saknas tid, pengar och personal. Det 

kanske också kan vara svårt med den här typen av samverkansform för andra skolor, om för-

skolan och skolans lokaler har ett längre avstånd mellan varandra. De ser det som en positiv 

aspekt med att vara en liten skola på landsbygden där den här typen av samverkan kan genom-

föras. Samtliga förskollärare och lärare i fokusgruppen ställer sig positiva till samverkan mellan 

verksamheterna om de fick resurserna till att genomföra möten som krävs för att diskutera hur 

den ska se ut. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi besökte en respondent i hemmet då hon önskade det och alla de andra i förskolan och skolans 

lokaler i ett enskilt rum så att de skulle bli så ostört som möjligt. Några av respondenterna 

önskade ha intervjufrågorna innan själva intervjun och det fick de. Det positiva som kan bli 

med att få frågorna i förväg är att respondenten kan bli lugnare och det blir mer genomtänka 

och långa svar när de får förbereda sig. Nackdelen kan bli att det kanske inte är deras genuina 

åsikter. När de får förbereda sig så kan de ha diskuterat med andra för att ge ett bra svar. Det 

positiva att använda sig av individuella intervjuer är att det blev som ett avslappnat samtal när 

vi kan ses och ställa vidare frågor från det respondenterna svarar. Fördelar med en inspelad 

intervju blev att vi kunde pausa och gå tillbaka vid transkriberingen. Nackdelar som kan bli 

med en intervju är att den som gör studien omedvetet kan påverka intervjun om personen har 

en förkunskap inom ämnet. Fördelar med en fokusgrupp var att vi gav öppna frågor och de 

kunde låta tankarna komma ut och sätta ord på det samtidigt som det genom diskussion kommer 

fram nya tankar och frågor hos respondenterna som de sedan diskuterade vidare. En nackdel 
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var att deras diskussion kunde gå iväg ifrån vårt syfte, då fick vi försöka styra tillbaka dem. Att 

använda individuella intervjuer och en fokusgrupp där en diskussion sker var passande för den 

här studien då förskollärarnas och lärarnas tankar och erfarenheter kom fram mer än vad det 

hade gjorts tillexempel i en enkätundersökning. Att skicka ut frågorna i förväg till två av re-

spondenterna kan ha gjort att deras svar blev annorlunda då de kan ha tänkt ut ett passande svar. 

Det hade även varit intressant att använda metoden observation och göra en jämförelse hur 

leken och den fysiska aktiviteten skiljer sig mellan de olika verksamheterna. 

Studien visade att förskollärarna och lärarna vill och behöver ha en större samverkan mellan 

varandra då de själva sett att den fysiska aktiviteten hos barnen minskar på grund av att det blir 

klassrumsundervisning i förskoleklass och i skolan. Förskollärarna och lärarna upplevde att det 

inte finns tydliga riktlinjer för dem att arbeta efter vid en övergång utan det är tolkningsbart i 

läroplanerna hur de ska gå till väga. En diskussion om hur de ska samverka för att barnen inte 

ska bli allt för stillasittande vid en ny övergång hade redan startat innan vår studie då våra tankar 

gick i de spår som förskollärarna och lärarna på den här förskolan och skolan också hade upp-

märksammat. 

Det kom fram från de individuella intervjuerna att barnen behöver små pauser i vardagen då de 

får gå ut och springa av sig eller dansa, speciellt i förskoleklassen där de är mer stillasittande 

än barnen i förskolan. Utmaningen är att lokalerna är trånga och många barn i samma lokal så 

att ha fysisk aktivitet inomhus är en begränsning för dem. I fokusgruppen kommer samtliga 

förskollärare och lärare in på samverkan, hur de ska samverka med varandra. Hur det kan bjuda 

in barnen i lärarnas samverkan genom att göra aktiviteter tillsammans, Hur det kan förhålla sig 

till de trånga lokalerna genom att ha färre bänkar, om det är möjligt eller höj- och sänkbara 

bänkar då barnen i förskoleklass kan stå upp och arbeta med sitt skolarbete. De kände att de 

borde utnyttja sin utemiljö mer när det har skogen nära och vara ute tillsammans på utegården 

då fler personal är ute. 

Skillnaden mellan de individuella intervjuerna och fokusgruppen är att genom en diskussion 

kommer samverkansmöjligheterna fram, hur viktigt det är för samtliga respondenter att sam-

verka för en bättre övergång för barnen och just för att den fysiska aktiviteten hos barnen inte 

ska minska eller stanna av för att barnen blir äldre. 
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6.3 Slutsatser 

Genom arbete i verksamheten upptäcktes att det fanns kunskapsluckor kring den fysiska akti-

vitetens påverkas vid en övergång. Samtliga förskollärare och lärare tyckte att fysisk aktivitet 

var viktig samtidigt beskrev de att den minskar efter varje övergång. Den största förändringen 

med barnens möjlighet till fysisk aktivitet beskrev förskollärarna och lärarna hände efter över-

gången. På grund av det här vill förskollärarna och lärarna samverka med varandra för att mot-

verka att lek och fysisk aktivitet minskar i övergångar, men de upplever samtidigt att det saknas 

en struktur över hur det här skulle kunna se ut. 

Den här studien kan förhoppningsvis främja att förskollärare och lärare i förskola, förskoleklass 

och skolan ska hitta olika former för samverkan som bibehåller lek och fysisk aktivitet i över-

gångar. Förskollärarna och lärarna påpekar hur en samverkan kan bidra med att den fysiska 

aktiviteten överföras från förskolan, detta för att barnen även fortsättningsvis ska känna en 

glädje att vara aktiva. Förhoppningen med en samverkan mellan verksamheterna är också att 

förskolebarnen kan främja att även de äldre barnen blir mer aktiva i lek och fysiska aktivitet. 

För att förhoppningsvis bibehålla det här längre upp i åldrarna.  

I studien kan vi se att förskollärarna och lärarna har en drivkraft, vilja och kompetens för att 

vidareutveckla samverkan mellan verksamheterna, men att de samtidigt vill att det sker en kom-

petensutveckling inom området. Detta för att kunna arbeta mer djupgående med lek och fysisk 

aktivitet vid olika lärtillfällen tillsammans med barnen. De beskriver också att det saknas tid till 

planering och reflektion mellan förskolan och skolan. Förskollärarna och lärarna menar att det 

är rektorns uppgift att ge personalen verktyg och möjlighet till kompetensutveckling för att en 

samverkan mellan dem ska kunna uppstå. Genom vår studie så har vi förhoppningsvis bidragit 

med nya tankar och idéer som kan användas av de berörda yrkesgrupperna. Förhoppningarna 

är att ge en annan syn kring leken och den fysiska aktiviteten förändras i varje övergång. Samt 

hur viktigt det är för barnen att den bibehålls upp i skolan. 

Med utgång från studiens teori har det uppkommit tankar kring att dessa olika begrepp går i 

varandra i en övergång. Om ett samspel sker mellan de inblandade pedagogerna blir det utifrån 

det som beskrivs i teoridelen en interaktion. Denna interaktion göra att pedagogerna planerar 

träffar tillsammans med barnen i de olika verksamheterna. Detta bidrar i sin tur till att barnen 

som är äldre och då har mer erfarenheter av hur det är att vara i en skolmiljö kan vägleda för-

skolebarnen in i övergången. Samtidigt bidrar förskolebarnen till att detta möte kan bli en stund 
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i lek och fysisk aktivitet. Att de äldre barnen vägleder förskolebarnen kan även det kopplas till 

teorin kring den proximala utvecklingszonen som också är sammanbunden med utvecklingste-

orin. Dessa två går in i varandra då de utgår från att barnet uppnått den högsta nivån i en verk-

samhet och ska vidare till nästa för att få nya kunskaper. För att det ska nå den nya kunskapen 

krävs det att de ha stöd och hjälp av andra som finns i samma miljö. Sammanbundet kan det 

som beskrivits ovan bidra till att förändringsprocessen för de yngre barnen blir smidigare.  

Avslutningsvis dras slutsatsen att både förskollärare och lärare anser att den fysiska aktiviteten 

är viktig för barnen i en övergång mellan förskola och skola. Men för att detta ska vara möjligt 

måste tydliga riktlinjer hur en samverkan ska ske i övergången finnas dokumenterad. Eftersom 

samtliga förskollärare och lärare är överens om att en samverkan måste finnas för att den fysiska 

aktiviteten ska följa med barnen upp till förskoleklassen. Genom denna slutsats kan syftet ses 

som uppnått. 

6.4 Vidare forskning 

I fokusgruppintervjun talade respondenterna om att ha ett längre samarbete mellan verksamhet-

erna i övergångsprocessen. De menade att ett längre samarbete skulle främja att inte leken och 

den fysiska aktiviteten minskade i övergångsprocessen. Det här väckte vårt intresse för vidare 

forskning inom området. Det skulle vara intressant att undersöka genom observationer i verk-

samheten för att se hur barnen påverkas av övergångar, hur påverkar övergångar barnen bero-

ende på om övergången är kort eller om den är under en längre period? Det skulle vara värde-

fullt att få möjlighet att följa verksamheten och studera hur en ny form av samverkan mellan 

verksamheterna skulle påverka barnen i övergångar. Skulle det kunna vara en samverkan som 

inte rinner ut i sanden och som alla lärare får möjlighet att förankra i verksamheten? Skulle det 

innebära att barnens lek och fysiska aktivitet inte minskar i övergången mellan förskola och 

skolan där förskoleklassen blir det gränsland som det är tänkt att det ska vara? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Examensarbete 

 

Information om studien:  

Fysiska aktiviteten i övergångarna mellan 

förskola, förskoleklass och skola 

 

Att få en ökad kunskap om utmaningar och möjligheter med lek och fysisk aktivitet i över-

gångar mellan förskola, förskoleklass och skola.  

Från och med förskoleklassen obligatorium hösten 2018 beskriver personalen i verksamheten 

att riktlinjerna för förskoleklass är otydliga och ger stor marginal för olika tolkningar. Försko-

leklassen är tänkt som ett gränsland där barnen får en mjuk övergång mellan förskola och skola, 

men vad händer när riktlinjerna är skiljer verksamheten mellan de olika skolorna och i vissa fall 

påverkar att förskoleklassen upplevs skolifierad. Vad händer med barnens lek och aktivitet i en 

skoliferad förskoleklass och vilka utmaningar kan lärare och pedagoger ställas inför vid nästa 

övergång till skolan. 

Under 10 veckor kommer två studenter från Karlstad universitet att hålla individuella intervjuer 

samt en gruppintervju tillsammans med en utvald fokusgrupp. De frågor vi vill ställa kommer 

att handla om dina upplevelser av barns övergångar, förändringar i barns lek och fysiska akti-

vitet vid de olika övergångarna samt vilka möjligheter och utmaningar som det finns för perso-

nalen och verksamheten i de här övergångarna. 

Vi som genomför studien heter Jenny Törsfeldt och Linda Hedström, vi studerar förskollärar-

programmet på Karlstads universitet. Vi kommer att kontakta dig för att ge dig mer information 

om studien. 
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Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt fri-

villigt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påver-

kar den behandling som har skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna kommer 

att lagras under pågående arbete till dess att uppsatsarbetet har godkänts och betyget har regi-

strerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Studien kommer att ske med inspelade intervjuer som sedan kommer att förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförord-

ningen 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 

 

 

 

 

 

 

Handledare:                                                                          

Peter Carlman                                                                          

Universitetslektor                                                                  

Fakulteten för humaniora och samhällsve-

tenskap institutionen för pedagogiska stu-

dier 

 

Studenter: 

Jenny Törsfeldt 

Linda Hedström 
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Bilaga 2. 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien:  

Den fysisk aktivitetens förändring i övergångarna mellan för-

skola, förskoleklass och skola. 

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 at 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 gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.   

 

 

………………………….. 

Underskrift 

 

…………………………...                                               …………………………… 

Namnförtydligande                                                           Ort och datum 

 

 Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina per-

sonuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
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Handledare:                                                                          

Peter Carlman                                                                         

Universitetslektor                                                                  

Fakulteten för humaniora och samhällsve-

tenskap institutionen för pedagogiska stu-

dier  

peter.carlman@kau.se 

 

Studenter: 

Jenny Törsfeldt 

jennytorsfeldt@outlook.com 

Linda Hedström 

lindahedstrom1@hotmail.com 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide  

 

Förskolan 

 

• Vad är fysisk aktivitet för dig i din profession?  

• Hur ofta sker planerad fysisk aktivitet?  

• Beskriver några möjligheter eller utmaningar med planerad fysisk aktivitet i 

förskolan? 

• Hur skulle du beskriva era möjligheter till att arrangera friluftsdagar och utom-

hus aktiviteter i skogen? Finns det möjligheter att nyttja skogen i närområdet? 

Finns någon samverkan mellan avdelningar eller andra förskolor? 

• Hur skulle du beskriva att förskolans lokaler och närmiljö bidrar till barnens 

lek och fysiska aktivitet? 

 

• Hur förbereder ni barnen inför övergången mellan förskolan och förskoleklass? 

• Vad har du för kunskaper om barns möjlighet till lek och fysik aktivitet i för-

skoleklass? 

• Tror du att upplägget i förskoleklass ser likadan ut på andra skolor eller skiljer 

sig upplägget exempelvis antal timmar, lokal, struktur, ”skolifiering”? 

• Hur skulle du beskriva lek, rörelse och fysisk aktivitets påverkan på barns lä-

rande och utveckling?  

• Vad tycker du att det finns för utvecklingsområde med förskoleklassen som 

gränsland mellan förskola och skola och läroplanens riktlinjer för förskoleklas-

sen och barns möjlighet till rörelse, lek och fysisk aktivitet?  

 

Förskoleklass/ Grundskola 

 

• Vad är fysisk aktivitet för dig i din profession? 

• Hur ofta sker planerad fysisk aktivitet i förskoleklass, skola och fritidshem?  

• Kan du beskriv några möjligheter eller utmaningar med planerad fysisk aktivi-

tet? 

• Hur skulle du beskriva era möjligheter till att arrangera friluftsdagar och utom-

hus aktiviteter i skogen? Finns det möjligheter att nyttja skogen i närområdet? 

Finns någon samverkan mellan förskoleklass och skolan samt andra skolor? 

• Hur skulle du beskriva att förskolans lokaler och närmiljö bidrar till barnens 

lek och fysiska aktivitet? 
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• Finns det något samarbete mellan skolan och föreningsliv för att främja bar-

nens rörelse och fysiska aktivitet. 

• Hur förbereder ni barnen inför övergången mellan förskoleklass och skola? 

• Hur skulle du beskriva att arbeta med lek och fysik aktivitet i förskole-

klass/skola (möjligheter och utmaningar)? 

• Hur skulle du beskriva möjlighet till kompetensutveckling inom lek och fysik 

aktivitet, finns tillräckligt med kompetens? Eller önskas vidareutveckling? 

• Tror du att upplägget i förskoleklass ser likadan ut på andra skolor eller skiljer 

sig upplägget exempelvis antal timmar, lokal, struktur, ”skolifiering”? 

• Vad tycker du att det finns för utvecklingsområde med förskoleklassen som 

gränsland mellan förskola och skola och läroplanens riktlinjer för förskoleklas-

sen och barns möjlighet till rörelse, lek och fysisk aktivitet?  

 

Fokusgruppen  

 

• Hur ser ni på fysisk aktivitet i eran verksamhet?  

• Hur tror ni att en samverkan mellan förskolan och skolan skulle kunna se ut för 

att främja barnen lek och fysiska aktivitet (Arbeta över yrkesgränser och ta vara 

på varandras kompetenser i barns lärande genom lek och rörelse)? 

• Hur ska vi samverka för att den fysiska aktiviteten inte ska minska när barnen 

börjar i skolan?  

• Hur kan ni arbeta för en samverkan mellan förskola/skola och föreningsliv för 

ett långsiktigt samarbete som inte rinner ut i sanden. (Idrottsskola, utvecklings-

möjligheter?) 

• Hur kan vi få in mer fysisk aktivitet och lek i förskoleklass/skola? 

• Hur kan ett lärande se ut i ett klassrum utan bänkar? (eftersom flera beskriver 

trånga klassrum och dåligt med alternativa utrymmen)?
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Bilaga 4 

 

Loggbok Linda och Jennys examensarbete.  

 

2019-04-01: Jenny kontaktade förskolechef och rektor på skolan via telefon 

och mail där studien skall genomföras. Vi letar även upp fyra tidigare forsk-

ningar var som vi kan bidra med till vår uppsatts. 

 

2019-04-02: Efter vi fått ett godkännande av förskolechef och rektor så kon-

taktar Jenny sex pedagoger via telefon och personligen och frågar ifall de kan 

tänka sig att delta i intervjuer. Jenny och Linda har kontakt på telefon och skri-

ver tillsammans planerings PM:et i ett gemensamt dokument kopplat till 

Onedrive. Vi tar delar från bådas tidigare PM när vi skriver det gemensamma. 

Jenny laddar ner appen Doodle för att boka interjuver. 

2019-04-05: Jenny och Linda skickar in planerings PM på Canvas och mailar 

det vidare till vår handledare Peter. 

2019-04-08: Båda närvarar på handledartiden med Peter på Karlstad universi-

tet och diskuterar ett tänkbart syfte och frågeställningar. 

2019-04-09: Klar med intervjufrågorna och bokar in individuella och gruppin-

tervjuer. Via telefon har vi tillsammans bidragit med frågor till intervjuerna.  

2019-04-10: Läser och refererar till de vetenskapliga artiklarna och kurslitte-

ratur på bakgrundsdelen. Vi fördjupar oss i fyra artiklar var och totalt har vi 

minst 8 vetenskapliga artiklar i texten, vi samtalar via telefonen och går igenom 

med varandra våra artiklar och kurslitteratur vi funnit och sammanställer inne-

hållet. 

2019-04-11: Båda fortsätter att skriva på bakgrundsdelen via telefon.  
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2019-04-12: Båda fortsätter att skriva på bakgrundsdelen via telefon. Alla in-

tervjuer är inbokade via appen doodle där alla kan se när någon bokar in sig 

för en intervju. 

2019-04-15 Vi gör tre intervjuer, båda är närvarande på intervjuerna men 

Jenny är den som leder intervjuerna. 

2019-04-16 Vi gör en intervju, båda är närvarande men Linda leder intervjun. 

Vi kommer att transkribera tre individuella intervjuer var samt att dela tran-

skriberingen av fokusgruppen på hälften så att vi gör lika stora delar var. 

2019-04-17 Båda fortsätter arbetet med bakgrund och tidigare forskning sepa-

rat men har kontakt via telefon. 

2019-04-18 Båda fortsätter arbetet med bakgrund och tidigare forskning sepa-

rat men kontaktar varandra på telefon. Linda transkriberar. 

2019-04-19 Jenny transkriberar. 

2019-04-20 Jenny transkriberar. 

2019-04-22 Jenny transkriberar. 

2019-04-23 Jenny och Linda intervjuar två intervjupersoner, Linda leder inter-

vjun. Linda transkriberar. Jenny letar litteratur om sociokulturellt perspektiv. 

2019-04-24 Jenny översätter text till svenska om sociokulturellt perspektiv och 

läser in sig på litteraturen och skickar vidare till Linda som även hjälper till att 

läsa och referera. Linda transkriberar. 

2019-04-25 Jenny och Linda skriver hälften av teoretiska utgångspunkter var-

dera på olika håll och håller varandra uppdaterade. Vi kontaktar ytterligare en 

person till som vill närvara i fokusgruppen.  

2019-04-26 Jenny och Linda analyserar de individuella intervjuerna tillsam-

mans via telefon för att skapa nya frågeformuleringar till fokusgruppintervjun. 

Jenny skriver på metoden. Linda skriver på etiska överväganden. Vi återkopp-

lar till varandra via telefon och samtalar om det vi skrivit om. 
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2019-04-29 Jenny ringer Peter för handledartid via telefon för att gå igenom 

frågorna till fokusgruppintervjun och återkopplar till Linda som inte kunde 

närvara den gången. 

2019-04-30 Fokusgruppintervju Jenny och Linda är båda närvarande och båda 

leder intervjun. 

2019-05-01 Linda och Jenny transkriberar halva fokusgrupps intervjun var och 

återkopplar till varandra och börjar skriva på resultat delen. 

2019-05-03 Handledartid med Peter på Karlstad universitet där båda närvarar. 

Linda läser och refererar Hermeneutik och återkopplar till Jenny via telefon för 

att gå igenom vad hermeneutiken handlar om. Vi båda åtgärdar tillsammans 

via telefon de synpunkter som handledaren Peter har haft på vårt arbete. 

2019-05-06 Jenny och Linda ses och påbörjar skriva på analysen. 

2019-05-07 Fortsätter att ses och skriver på analysen tillsammans.  

2019-05-08 Handledartid med Peter hemma hos Jenny där båda är närvarande. 

Jenny Börjar skriva på resultatdiskussionen och återkopplar till Linda via tele-

fon för ett samtal kring diskussionen. 

2019-05-09 Jenny fortsätter med resultatdiskussionen och ändrar i texten som 

Peter anmärkte på och återkopplar till Linda om det. 

2019-05-10 Maila arbetet till Peter. Jenny fortsätter med resultatdiskussionen. 

Linda skriver metoddiskussionen och vi återkopplar till varandra via telefonen 

för att diskutera vad vi skrivit. 

2019-05-13 Jenny och Linda skriver tillsammans om validitet och reliabilitet 

via telefon. Jenny skriver om vidare forskning och vi samtalar via telefonen 

kring vidare forskning. 

2019-05-14 Jenny och Linda ses och skriver tillsammans slutsatsen, inledning 

och abstract samt har handledarmöte hemma hos Jenny med Peter. Vi lägger 

in referenserna via Zotero och skapar en referenslista. 
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2019-05-15 - 2019-05-19 Jenny och Linda arbetar tillsammans med de kom-

mentarer vi fått av Peter på arbetet och återkopplar till varandra per telefon. 

 

 


