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_______________________________________________________ 
Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar gällande 
barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter. Studien kommer dessutom att 
redogöra för fyra teman som kan påverka barnens förutsättningar till utövande av 
fysiska aktiviteter. Teman i fokus är; Hälsa och välbefinnande i relation till rörelse, 
Förskollärarens förhållningssätt kring barns rörelse, Förskolans förutsättningar 
och erbjudande av rörelse och De dagliga rutinernas betydelse för barns rörelse. 
Valet av metod i studien är semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. 
Studien genomfördes på tre olika förskolor med utbildade förskollärare. Det 
teoretiska perspektivet i studien har utgått från ett livsvärldsperspektiv. Resultatet 
visar att förskollärarna är medvetna om betydelsen av att barns rörelsebehov beaktas 
i verksamheten. Det framgår även att förskollärarna är medvetna om sin egen 
yrkeskompetens när det gäller att planera och genomföra aktiviteter som gynnar 
barns behov av att få använda kroppen fysiskt. Utevistelsen visades vara en tillgång 
för de fysiska lekarna i förskolan. De fysiska aktiviteterna har en positiv påverkan på 
barns motoriska utveckling. Studiens slutsats är att förskollärarna är medvetna om 
betydelsen av de fysiska aktiviteterna. De anser även att förskollärarens profession 
och kreativitet är avgörande för att de fysiska aktiviteterna ska ges tillräckligt 
utrymme i förskolan. 
_______________________________________________________ 
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1   Inledning 
 
Forskning har visat att stillasittande aktiviteter hos barn i förskoleåldern ökar. Detta 
innebär att det idag finns ett behov av att ha ett mer strukturerat program 
innehållande fysiska aktiviteter och ökad kunskap kring fysisk aktivitet på förskolan 
(Marton, & Booth, 2000). Barns fysiska hälsa, utvecklingen av deras grovmotorik, 
koordination och kroppsuppfattning hämmas vid för lite rörelseaktiviteter (Osnes, 
Skaug & Eid Kaarby, 2012). Teori och stillasittande aktiviteter tar enligt en studie 
större plats än de mer fysiska aktiviteterna när barnen är i inomhusmiljön (Pape, 
Sterdt, Azouagh, Kramer, Walter & Werning, 2016). Detta kan göra att flera barn på 
förskolan hindras från att utvecklas på ett demokratiskt och rättvist sätt, samt 
betraktas som ”stökiga” när utrymmet för deras fysiska behov inte beaktas (Sisson, 
Smith, & Cheney, 2017). Alhassan, Nwaokelemeh, Lyden, Goldsby & Mendoza (2013) 
beskriver att det är viktigt att förskollärare och andra pedagoger i sitt arbete utvecklar 
sin förståelse och kunskap kring barns kropp, rörelse, hälsa och välbefinnande, samt 
värnar om den. Förskolläraren har en betydande roll för barns lärande och 
välmående, då barnen tillbringar långa dagar på förskolan. Förskollärarens ansvar 
kommer i den nya revideringen av läroplanen att öka, då det står att undervisningen 
ska ske med en utbildad förskollärare (Skolverket, 2018). Förskollärarens attityd, 
närvaro och kompetens har betydelse för barns lärande och utveckling. Det finns 
studier idag som visar att barn som är aktiva deltagare under dagen mår i genomsnitt 
betydligt bättre, innebärande att sjukdomar och frånvaro från förskolan minskas. 
Genom att får vara aktiva en stund på dagen, hjälper det barnen att hitta en grund för 
en bättre livsstil (Pape m.fl., 2016). 
 
Förskollärarna ska främja barns olika intressen, förutsättningar och behov för olika 
lekar som t.ex. rörelselekar då det kan relateras till människans hälsa och 
välbefinnande (McClintic & Petty, 2015). En viktig faktor kring barns stimulans till 
rörelse är förskollärares och övrig personals förhållningssätt till den fysiska 
aktiviteten. Det moderna samhället, med ett ökat användande av digitala verktyg, 
medför alltmer stillasittande (Osnes m.fl., 2012). Cardon & Bourdeaudhuij (2008) 
beskriver även i sin studie att tiden som används för de digitala verktygen idag är 
längre än vad som rekommenderas. Studien visade att 85% av barnens vardagliga 
fritid tillbringades med lugna digitala aktiviteter. Det är viktigt att förskolan hittar 
balansen mellan barns fysiska lekar och det lugna stillasittandet. Osnes m.fl. (2012) 
nämner att det även finns en koppling mellan språk och kroppslig aktivitet. Genom 
den kroppsliga aktiviteten lär sig barn flera uttrycksformer utöver det verbala 
språket. Detta är särskilt betydelsefullt för barn vilka inte ännu har lärt sig behärska 
ett verbalt språk. Förskolan ska synliggöra varje barns olika behov och intresse för 
olika aktiviteter och verka för att verksamheten är en plats som är rolig, trivsam, 
trygg och lärorik, samt värna om barns välbefinnande. I läroplan för förskolan 2018 
står det ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för hur viktigt det är 
att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2018 s. 13). 
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Detta stärker betydelsen av att förskolan och de anställda ökar sina ansträngningar 
och medvetenhet för att få barnen på förskolan att delta mer i rörelseaktiviteter som 
främjar deras hälsa och välbefinnande (Bremberg, 2010). Utifrån ovanstående ville vi 
därför genom intervjuer undersöka åtta verksamma förskollärares uppfattningar om 
rörelse och fysiska aktiviteter i förskolan och hur de kan hitta olika lösningar för att 
på ett bra sätt genomföra fysiska aktiviteter. 
 

1.1   Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar gällande barns 
behov av rörelse och fysiska aktiviteter. Studien syftar också till att undersöka 
förskollärarnas förhållningssätt till arbetet med fysisk aktivitet samt hur de 
stimulerar barnens behov till rörelseaktiviteter. 
 
Frågeställningarna studien kommer att utgå ifrån är följande: 

• Hur ser förskollärarna på betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet i förskolans 
verksamhet? 

• Vilka möjligheter till rörelse erbjuds barnen i förskolan? 
• Vilka begränsningar i verksamheten kan påverka arbetet med rörelse och 

fysiska aktiviteter? 
 

1.2   Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 2 Bakgrund beskriver vad förskolans styrdokument står för om ämnet rörelse 
i relation till hälsa. Därefter följer en definition av begrepp som är centrala för vår 
studie. Senare kommer en beskrivning av hur vi sökte fram studiens vetenskapliga 
artiklar till vår tidigare forskning. Sist i kapitlet kommer det att redovisas tidigare 
forskning som innehåller våra valda vetenskapliga artiklar. Kapitel 3 Teoretiskt 
perspektiv behandlar och presenterar det valda teoretiska perspektivet 
“livsvärldsperspektiv”. Livsvärldsperspektivet kommer att ligga till grund för vår 
tolkning och analys av resultat i studien. Kapitel 4 Metod redogör för valet av 
forskningsmetod, kvalitativa intervjuer, urvalet, genomförandet, bearbetning, 
tillförlitlighet, studiens forskningsetiska principer och slutligen Brymans fyra 
delkriterier. Kapitel 5 Resultat presenterar studiens resultat, det vill säga resultaten 
av intervjuerna. och analysen med grundval av det valda teoretiska perspektivet 
“Livsvärldsperspektiv”.  I kapitel 6 Diskussion och analys, diskuteras resultatet mot 
syftet och frågeställningarna. Resultatet relateras även till styrdokumenten, 
litteraturen och tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion som diskuterar 
metodvalet och slutligen presenteras slutsatsen av studien och förslag till fortsatt 
forskning. 
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2   Bakgrund 

 
I följande kapitel presenteras 2.1 Begreppsdefinitioner, där vi förklarar begrepp som 
är väsentliga för vår studie, 2.2 Förskolans styrdokument, där en del av läroplanens 
mål redogörs och där det påvisas hur förskolan ska förhålla sig till barns fysiska 
behov. Därefter redogörs 2.3 Litteraturöversikt och 2.4 Tidigare forskning som är 
relevant för vår studie. Slutligen presenteras 2.5 Sökning av tidigare forskning, som 
redogör för hur vi gått tillväga när vi sökt aktuella artiklar och avhandlingar.  
 

2.1   Begreppsdefinitioner 
  
Rörelse - Rörelse är en definition som ska stärka människans kropp till att känna sig 
piggare och starkare. All form av rörelse kan gynna kroppen och människans 
välmående. Människan blir piggare och starkare av fysiska aktiviteter och samtidigt 
påverkas människans egen hälsa på ett positivt sätt (Osnes m.fl., 2012). 
  
Hälsa - Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Hälsa handlar bland 
annat om människans välbefinnande och kan kopplas både till social-, fysisk- och 
psykisk hälsa. En god hälsa är kopplad till människans förutsättningar till ökad 
kontroll för sin egen kropps välmående dvs. frånvaro av sjukdomar, skador och stress 
(Sisson m.fl., 2017; Osnes m.fl., 2012). 
 
WHO (World Health Organization) Folkhälsoperspektiv - är en organisation 
som strävar efter att människan ska få kunskap och medvetenhet om sin hälsa. Hälsa 
är starkt koppling till rörelse, där motorik, koordination och kroppsuppfattning har 
en stark koppling till människans välmående. Hälsan kan handla om människors liv, 
fysisk-, psykisk- och social hälsa som har stor betydelse för uppkomst av övervikt och 
annan ohälsa (Osnes m.fl., 2012). 
 

2.2   Förskolans styrdokument Lpfö 2018 
 
Förskolan fick sin egen läroplan 1998 och under senare tid har läroplanen blivit 
reviderad ett flertal gånger utefter otydligheter och anpassning av samhällets normer 
och kriterier. I den nya läroplanen 2018, har läroplanen till vår studies fördel lyft 
barns rörelse, hälsa och välbefinnande. Genom att förtydliga betydelsen av barns 
rörelse, hälsa och välbefinnande, har förskolan fått en annan uppgift än tidigare. 
Förskolans vardagliga verksamhet ska främja barnens utveckling, hälsa och 
välbefinnande. Förskolan ska erbjuda varje barn en inflytelserik miljö med både vila 
och olika aktiviteter som är anpassade efter deras förutsättningar och behov 
(Skolverket, 2018). I kapitlet Omsorg, utveckling och lärande betonas specifikt två 
mål som berör vår studies syfte och dessa mål handlar just om barns rörelsebehov. 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningarna att utveckla: 
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Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt 
det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2018 s.13). Förmåga 
att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 
dans (Skolverket, 2018). 

  
Undervisningen ska enligt revideringen av läroplanen ske under ledning av en 
utbildad förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande. Förskolläraren ska 
stimulera varje barns utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt, som på sikt ska leda 
till ett livslångt lärande. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna i 
verksamheten och se till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
Förskolläraren ska med stöd från arbetslaget hjälpa barnen att öva på delaktighet, 
inflytande, nyfikenhet, samarbete och kommunikation, samt utveckla sin motorik och 
fysiska form. Barnen som är på förskolan ska kunna uppleva att det är roligt, 
intressant och meningsfullt att lära sig nya saker. Förskolans miljö ska utformas 
utefter barns olika behov, samt hjälpa barnen på olika sätt att börja tro på sin egen 
förmåga, att de kan tänka, röra och lära sig. Förskolan behöver dessutom ha ett 
fungerande samarbete med barnens vårdnadshavare genom kommunikation och 
goda dialoger. Barnen som har behov av extra fysisk rörelse ska kunna få möjlighet 
till sin motoriska utveckling. Förskolans vardag ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter både ute- och inomhus för att ge utrymme till barns olika behov 
(Skolverket, 2018). Läroplanen nämner att barnen ska få förutsättningar till att 
kunna utveckla en allsidig rörelseförmåga, genom att ges möjlighet att delta i fysiska 
aktiviteter. Utbildningen ska utveckla barns intresse och låta de få uppleva 
rörelseglädje för att vara fysiskt aktiva, samt få förståelse för hur detta kan påverka 
hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2018). 
 

2.3   Rörelse och fysisk aktivitet 
 
Kroppens rörelse är starkt kopplad till hälsa och genom att ha en kroppslig aktivitet 
sätts många processer igång i kroppen som håller barnet friskare. Det visar att barn 
som är aktiva ökar immunförsvaret och förbättrar kroppens uppbyggnad (Osnes 
m.fl., 2012). Dessutom kan det även bidra till utvecklandet av en bättre 
koncentrationsförmåga, motorik och språkutveckling (Holmgren & Eriksson, 2010 
s.120–130). Kroppens rörelse är kopplad till motorisk utveckling, självuppfattning 
och lärande. Förskolan och dess verksamhet ska innehålla och tillgodose varje barns 
rörelse- och lekbehov (Osnes m.fl., 2012). Dahlbeck & Westlund (2015) beskriver att 
personer som arbetar professionellt med barn oavsett kategori ska vara välbekanta 
med begrepp som kan påverka barnets framtid och välmående som t.ex. begrepp som 
rörelse och hälsa. Förskollärarna och arbetslaget bör upptäcka hur viktig deras roll, 
förskolans miljö och utbud är för barnens lärande och utveckling, och att deras tro på 
barnens förmåga existerar. Osnes m.fl. (2012) nämner att forskningen visar att det är 
flera pojkar än flickor som leker de fysiska lekarna, vilket leder till att pojkarna oftare 
betraktas av förskolans personal som “stökiga” på grund av skadorna och olyckorna 
som förekommer under dessa lekar. Detta kan leda till att det blir en krock mellan de 
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så kallade ”stökiga pojkarna”, pedagogerna som strävar efter att ha en lugn 
inomhusmiljö och förskolans styrdokument. Dahlbeck & Westlund (2015) beskriver 
att förskolläraren som är ledaren i arbetslaget behöver besitta kunskap kring barns 
kropp, rörelse och hälsa. 
 
Redan som barn strävar vi människor efter de fysiska förmågorna såsom sitta, 
sparka, krypa, hoppa, gå, springa, åla, rulla och resa sig (Osnes m.fl., 2012). 
Folkhälsoinstitutet (1997) beskriver att det redan från början finns en känsla hos alla 
barn att vilja vara fysiskt aktiva. Människans kropp och rörelse har en relation till 
begreppet hälsa. Hälsan kan delas in i tre kategorier; Fysisk, psykisk och social hälsa.  
 

2.4 .1 Betydelsen av fysisk aktivitet 
 
Den fysiska hälsan är den hälsa som är mest kopplad till människans rörelseförmåga 
och som har en bidragande faktor kring orken att röra på sig. För att barn på senare 
tid ska kunna fortsätta med intresset för den fysiska förmågan kan det krävas 
vägledning från en vuxen. Lusten till rörelse och andra fysiska aktiviteter ska 
uppmärksammas och stödjas. Barn som är fysiskt aktiva stärker den fysiska hälsan 
med att förbättra muskulaturen, lederna och skelettet. Fysisk aktivitet ökar även 
uthålligheten, prestationsförmågan, blodflödet till hjärtat och slagvolymen ökar 
(Osnes m.fl., 2012). Fysiska aktiviteter har genom åren minskat, där det mer 
teoretiska lärandet har tagit över. Utomhusmiljön kan vara en viktig tid för en del 
barn som behöver lärande i rörelse då inomhusmiljön inte tillåter det. Genom att 
vara aktiv utomhus kan motoriken och koncentrationsförmågan förbättras 
(Holmgren & Eriksson, 2010). Bland förskolebarn sker inte fysiska aktiviteter eller 
gymnastik i förskolan regelbundet och kanske i vissa fall inte ens existerar. Tiden 
barnen spenderar utomhus och vad de gör för aktiviteter skiljer sig också från 
förskola till förskola (Osnes m.fl., 2012). Kunskaperna och stödet bland 
förskollärarna om barns fysiska aktivering och hälsa beskrivs även vara bristfällig. 
Det gäller att förskollärare och andra i arbetslaget utvecklar sin kompetens, samt 
förhållningssätt kring detta ämne och dess säkerhet (Holmgren & Eriksson, 
2010).  En viktig del i arbetet med rörelse och hälsa i förskolan är att ha en ”god 
föräldrasamverkan”, det vill säga en kontakt som är anpassad för just den föräldern. 
Det är viktigt att kunna ha en dialog med barnens föräldrar, där förståelse för varje 
familjs förhållningssätt, behov och hur de ser på saker tas i beaktan (Jensen & 
Jensen, 2008). Barn måste få utmanas, men att säkerheten är av första prioritet 
under de fysiska aktiviteterna. Det handlar om att förskollärarna säljer in 
utmaningens kreativa och positiva utförande, genom att synliggöra varför aktiviteter 
finns och hur säkerheten är tillgodosedd (Osnes m fl. 2012; Holmgren & Eriksson, 
2010).  
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2.4.2   Den fysiska aktivitetens betydelse för välmående 
  
Psykisk hälsa är benämningen på människans mentala tillstånd. Psykisk ohälsa kan 
innefatta känslor av nedstämdhet, ångest, oro och kan också yttra sig i kroppsliga 
symtom såsom huvudvärk, magvärk, ryggvärk och sömnsvårigheter (Eriksson & 
Ljungdahl, 2010).  WHO framhåller ett måldokument, där den psykiska hälsan i 
Europa ska förbättras till år 2020 (Bing, 2003). Under uppväxtåren är det ofta svårt 
att urskilja psykisk ohälsa eftersom de kan uppträda i olika former. Människor som 
lider av sömnsvårighet kan drabbas av psykiska problem (Eriksson & Ljungdahl, 
2010). Psykisk och fysisk hälsa rankas idag högt inom folkhälsoarbetet och har i dag 
en central roll i Sverige och övriga Europa (Sommer, 2005). Psykisk hälsa är även 
kopplad till en rad olika faktorer som främjar sociala sammanhang, kamratrelationer 
och miljön (Eriksson & Ljungdahl). De olika fysiska aktiviteter förskolan har, kan 
bidra till bättre hälsa och välmående hos barnen. Vila och annan återhämtning är 
viktiga delar för kroppens hälsa (Osnes m. fl. 2012).  Vilan ökar barnens fysiska och 
mentala prestationer, samt bidrar till en minskad stress hos barn. Barn som har 
genetiska riskfaktorer att drabbas av stress är en grupp som möjligen inte går att bota 
helt från stress, men genom ökad fysisk aktivitet kan detta hjälpa dessa barn att 
hantera stressen (Sommer, 2005). Barn som ägnar sig åt fysiska aktiviteter ökar 
blodflödet till hjärnan (Osnes m. fl. 2012). Det är av värde att poängtera att sociala 
förhållanden och omgivningens åsikter ibland spelar in i vad som anses röra sig om 
psykiska svårigheter (Eriksson & Ljungdahl, 2010). 
Social hälsa handlar om människans sociala livssituation och är starkt bidragande till 
barns hälsa. Det är viktigt för människan att ha ett socialt nätverk. Den kvalitativa 
kontakten har en större betydelse för människans sociala relation än vad den 
kvantitativa kontakten har (Eriksson, Eriksson & Bremberg, 2010). Ett nära 
samarbete med hemmen utgör en viktig del för barnens trygghet och omsorg i 
förskolan. Förskolan kan ha olika former för föräldrasamverkan, vilken kan anpassas 
efter föräldrars olika behov och förutsättningar för den kontakt de vill skapa med 
förskolan. Det är viktigt att pedagogerna för kontinuerliga samtal med barnen och 
deras föräldrar, där samarbetet sker via dialoger, respekt och hänsyn till varandra 
(Jensen & Jensen, 2008). Förståelsen av den öppna kontakten kan stärka en 
människas mående (Eriksson, Eriksson & Bremberg, 2010). Familjer med 
ekonomiska brister kan påverka barnens välmående och sociala nätverk (Sommer, 
2005). Familjens inkomst har betydelse för vilka positioner och områden människor 
väljer (Bing, 2003). Föräldrars syn på säkerhetsaspekterna vid barns fysiska lekar 
kan enligt Sisson m.fl. (2017) begränsas av föräldrars oro. Osnes m.fl. (2012) betonar 
att barnen måste få utmanas, men att säkerheten och godkännandet av barnens 
föräldrar är första prioritet under de fysiska aktiviteterna. Tekniken har i det 
moderna samhället utökat barns sociala nätverk, vilket både har en positiv och 
negativ effekt. Tekniken kan främja hälsan positivt på ett socialt sätt, då de sociala 
kontakterna som skapas motverkar psykisk ohälsa (Eriksson, Eriksson & Bremberg, 
2010). Cardon m.fl. (2008) beskriver detta som något negativt för fysiska hälsan, då 
detta ökar stillasittandet och risken för övervikt. 



 11 

 

2.5   Sökning av tidigare forskning 
 
Till sökningen av relevanta vetenskapliga artiklar och doktoravhandlingar har vi 
använt oss av Mälardalens Högskolas olika databaser, samt fått inspiration från 
publicerade studentuppsatser i DIVA portalen och relevant kurslitteratur. Vi använde 
oss av databasen; Erik (Proquest) och sökte efter vetenskapliga artiklar som var 
relevanta för vår studie. I artikelsökningen användes olika sökord som rör det 
aktuella ämnet. För den bästa sökningen behöver sökorden vara på engelska. 
Sökningen reducerades till relevanta årtal (Peer reviewed), och sedan valdes olika 
kategorier i (Education level); Kindergarden, Preshool Edication och Early childhood 
education. I sökningen användes tecknet; (*) för att inkludera ordets olika böjningar. 
Efter sökningen reducerades artiklarna till ett mindre antal som skulle innehålla och 
beröra vår studies syfte och frågeställningar. Resultatet av de utvalda artiklarna 
kommer att presenteras under 2.6 Tidigare forskning. Sökorden vi har använt oss av i 
Erik Proquest är; health, activities, activity for young children, health in preshool och 
physical activities. 
 

2.6   Tidigare Forskning 
 
Kroppens rörelse är kopplad till motorisk utveckling, självuppfattning, lärande och 
hälsa. Det är genom detta barn lär känna sig själva och även den egna miljön. Ett 
annat syfte med kroppslig aktivitet är att detta sätter igång många processer i 
kroppen såsom styrka (muskulaturen), uthållighet (färre sjukdomar) och rörlighet 
(skelettet och leder) (McClintic & Petty, 2015). Enligt Cardon & Bourdeaudhuij 
(2008) ägnar barnen idag sig åt betydligt högre grad av stillasittande aktiviteter än 
vad som är rekommenderat. Resultatet visade att 85 % av barnen ägnade sin tid åt 
endast måttliga mängder fysisk aktivitet. Detta överensstämmer med Allison m.fl. 
(2015) som nämner att barnen i förskolan idag till stor del tillbringar och ägnar sig åt 
lugna aktiviteter. Pape m.fl. (2016) nämner att det kan vara bra för barnens hälsa, 
självförtroende, sociala förmågor och färdigheter att få tillgång till systematisk fysisk 
aktivitet och till någon form av rörelserum. Pape m.fl. (2016) nämner att forskningen 
visar att det är fler pojkar än flickor som leker de fysiska lekarna, vilket leder till att 
pojkarna oftare betraktas av förskolans personal som “stökiga” på grund av skadorna 
och olyckorna som förekommer. Cardon & Bourdeaudhuij (2008) betonar att 
flickorna i förskolan bör få mer utrymme för att främja sin fysiska förmåga. 
Förskollärarna har i sin yrkesroll ett viktigt uppdrag, där barnen ska få inflytande, 
delaktighet och även respekt för sina egna behov och förutsättningar. 

 
2.6.1   Barns behov av rörelse 
 
Enligt McClintic och Petty (2015) är utevistelsen en viktig del av förskolans vardag. 
Den allmänna hälsan gynnas av utevistelsen och den utvecklar barnens sociala och 
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psykologiska förmåga och utmanar deras fantasi och kreativitet. Betydelsen av 
miljöns påverkan på rörelse och hälsa är även något Pape m.fl. (2016) lyfter genom 
att poängtera att en effektiv förskolemiljö ökar den fysiska aktivitetsnivån vilket kan 
förebygga hälsoproblem på längre sikt. Fysiska aktiviteter är bra för alla barns hälsa 
och samtidigt viktiga för barns lärande och utveckling. Studier har tydligt visat att 
fysiska aktiviteter har en stärkande effekt på barns inlärningsförmåga. Barn på en 
lågstadieskola i Skåne som hade gymnastik varje dag fick bättre betyg i gymnastik 
vilket var väntat. Det som överraskade var att barn vilka hade haft daglig idrott även 
hade bättre betyg i matematik, svenska och engelska och de positiva effekterna visade 
sig flera år framåt. Barnen som hade haft daglig idrott gick i större utsträckning ut 
nian med godkända skolbetyg (Hansen, 2016). Fysisk aktivitet bidrar till förbättrad 
koncentrationsförmåga och språkutveckling (Sisson m.fl., 2017).  
En studie från Nebraska, USA av närmare 12 000 skolbarn visade att barn med bra 
kondition hade bättre resultat på matematikproven och engelskaproven än de med 
sämre kondition. Hippocampus är ett av hjärnans viktigaste områden då det är 
centrum för minne och känslomässig reglering (Hansen, 2016). 
Magnetkameraundersökningar av tioåringar visade att hippocampus var större hos 
tioåringar med bra kondition och de presterade bättre på minnestester. Bra kondition 
betydde såväl större hippocampus som bättre resultat på minnestester. Såväl den grå 
som vita substansen i hjärnan påverkas positivt hos fysiskt aktiva barn. Skillnaderna 
mellan barn med bra och dålig kondition var särskilt tydlig vid de svåra testerna 
(Hansen,2016). Forskning visar att barn som rör sig aktivt med kroppen ökar 
energiförbrukningen, blodflödet till hjärnan, förbättrar andningsorganen, skelettet 
och muskulaturer av rygg och mage (McClintic och Petty, 2015). Detta styrker Pape 
m.fl. (2016) som beskriver att fysiska aktiviteter har en positiv effekt på hälsan och 
välbefinnandet. Enligt Sisson m.fl. (2017) & Allison m.fl. (2015) minskar de fysiska 
aktiviteterna risken för utvecklingen av övervikt och fetma och bidrar till färre 
sjukdagar.  
Fysisk träning har en omedelbar stärkande effekt på barns hjärna. Nioåriga barn som 
var fysiskt aktiva tjugo minuter blev markant bättre på läsförståelse. Ett enskilt kort 
träningspass påverkar barnens förutsättningar i skolan vilket delvis kan förklaras av 
förbättrad uppmärksamhet (Hansen, 2016). 
Fysiskt aktiva barn mellan fyra och arton år förbättrar i princip alla sina 
tankemässiga förmågor. Simultankapacitet, arbetsminne och uppmärksamhet 
förbättras. Även den exekutiva kontrollen blir bättre vilket innebär att 
beslutsförmågan och initiativförmågan påverkas positivt. Fysiskt aktiva barn blir mer 
stresståliga och har lägre nivåer av stresshormonet kortisol vid stresstester (Hansen, 
2016). 

 
2.6.2   Miljöns betydelse  
 
Cardon & Bourdeaudhuij (2008) & Sisson m.fl. (2017) beskriver att tillgången i 
förskolan av rörliga aktiviteter skiljer sig mellan ute- och inomhusmiljön, där 
utomhusmiljön är mer inriktad för de fysiska aktiviteterna. Enligt McClintic & Petty 
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(2015) ska inomhus- och utomhusmiljön i förskolan ha samma värde, där alla barn 
får samma möjligheter till lärande och utveckling. Utomhusmiljön utgör fler 
möjligheter till de fysiska aktiviteterna och lekar som en del av förskolebarnen 
behöver i sin vardag. Alhassan m.fl. (2013) nämner att strukturerade aktiviteter även 
ska ske utomhus och att förskollärarnas närvaro och intresse är ett faktum, där de ska 
tänka på kvaliteten och inte kvantiteten. Genom att förskolan på ett medvetet sätt 
arbetar för att förbättra möjligheten till fysiska aktiviteter hos barnen bidrar det till 
en förbättrad hälsa och välbefinnande, samt kunna bevara glädje och färre sjukdagar 
(Sisson m.fl., 2017). Förskolan ska stödja barns tillgång till rörelse. Med anledning av 
detta blir det naturligt för barns utveckling att förskollärare skapar både utrymme, 
tidstillgång samt goda förutsättningar för barns rörelse och hälsa (Sisson m.fl., 2017). 
Rörelseaktiviteter ger även kunskaper till att kunna samarbeta och klara 
problemlösningar och hjälpa varandra på ett enklare sätt (Pape m.fl., 2016). Barnen 
är idag mer stillasittande hemma än på förskolan, men trots rörelse i förskolan är 
barns fysiska aktiviteter fortfarande under vad som är rekommenderat (Cardon & 
Bourdeaudhuij, 2008). Enligt Allison m.fl. (2015) kräver det stora insatser och hög 
motivation av barnen själva, samt av deras förskolas arbetslag och barnets egen 
familj. Sisson m.fl. (2017) beskriver att den största orsaken och motgången för att 
barnen inte får vara fysiskt aktiva under förskolan är begränsningen från miljö, 
vårdnadshavare och säkerhetsaspekter. McClintic & Petty (2015) betonar att barnen 
måste få utmanas men att säkerhet är av första prioritet under de fysiska 
aktiviteterna, samt godkännandet av föräldrarna. Det gäller för förskollärarna att 
sälja in utmaningens kreativa och positiva utförande genom att synliggöra hur 
säkerheten är tillgodosedd. Sisson m.fl. (2017) nämner även att samarbetet mellan 
förskolan och hemmet inte alltid fungerar kring arbetet av barnens rörelse och hälsa. 
Närmiljön, gården och lekplatsens innebörd är viktigt för barnens rörelsebehov för 
både motorik och kroppsuppfattning (McClintic och Petty, 2015).  
 

2.6.3   Förskollärarens uppdrag och yrkesroll 
 
Förskolans verksamhet ska innehålla och tillgodose barns rörelse- och lekbehov. 
Förskollärare behöver besitta kunskap kring barns kroppsuppfattning och fysiska 
förmåga. Förskollärare kan främja barns grundläggande rörelseformer. Barnen 
tillbringar längre dagar i förskolan än förr, vilket ökar kraven på förskolan att se till 
att barnen får sina behov tillfredsställda. I arbetslaget ska det finnas kunskap kring 
barns fysiska förmåga (McClintic & Petty, 2015). Sisson m.fl. (2017) beskriver att 
förskollärarens roll och engagemang för sin egen och barnens rörelsebehov i relation 
till hälsa och välbefinnande är samhällets största drivkraft för en positiv förändring. 
Enligt Alhassan m.fl. (2013) ska förskollärarna med sin kompetens kunna skapa en 
miljö som stödjer rörelselekar, samt ger ett intresse för dem. Barn som ofta leker 
ostrukturerat blir mer uttråkade medan de barn som får välutvecklade 
(strukturerade) aktiviteter blir mer positiva. Allison m.fl. (2015) betonar att 
kunskapen och arbetet som genomförs i tidig ålder kring barns hälsa och möjligheter 
till rörelseaktiviteter skapar en bra livsstil för barnets framtid. Detta innebär att 
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barnen får en bättre hälsa på längre sikt och motverkar senare uppkomst av vissa 
sjukdomar och allergier. Därför är det viktigt att förskolläraren och de andra i 
arbetslaget förbättrar sin kunskap (Pape m.fl., 2016). Sisson m.fl. (2017) belyser 
vikten av förskollärarnas närvaro och engagemang. Uppfattningar, attityder, 
egenskaper och kunskaper som förskollärare har är en viktig del för barns utveckling 
och lärande. McClintic & Petty (2015) betonar betydelsen av att alla barns olika 
förutsättningar i förskolan måste tas i akt av förskollärare. Pape m.fl. (2016) nämner 
betydelse av att barn ska få möjligheter till rörelse och att miljöer ska kunna skapas 
för det. Problemet kan finnas hos arbetslagets brist på kompetens och engagemang 
som gör att rörelseaktiviteter inte bedrivs. Detta överensstämmer med Alhassan m.fl. 
(2013) som såg förskollärarnas brist på engagemang och som gärna såg tiden som 
boven bakom aktiviteter som inte kunde genomföras i verksamheten. McClintic & 
Petty (2015) beskriver också detta som ett problem som kunde påverka barnens 
lärande. Barngruppens storlek och den långa tiden som barnen spenderar i förskolan 
visar en tydlig betydelse för miljöns utformning (Sisson m.fl., 2017). Barngruppen 
kan under dagarna delas upp för att underlätta rörelse (utrymme) och hälsa 
(ljudnivån). Det kan vara bra att introducera lärarledda fysiska aktiviteter på 
förskolan, vilket kan öka intresset för fysiska aktiviteter hos förskolebarnen (Allison 
m.fl., 2015). Alhassan m.fl. (2013) styrker att strukturerade fysiska aktiviteter hos 
förskolebarn kan leda till förbättrad aktivitetsnivå och intresse hos barnen. De aktiva 
barnen ska få samma möjligheter för en trivsam miljö och därför bör förskolan lägga 
resurser för att stödja utvecklingen för de barn som har lärande i rörelseaktiviteter. 
 

3   Teoretiskt perspektiv 
 
I följande kapitel redovisas det utvalda teoretiska perspektivet, nämligen 
livsvärldsperspektivet. Vi kommer beskriva det centrala begreppet inom teorin och 
vilken relevans begreppet har för vår studie. Vi har utgått från livsvärldsperspektivet 
av den anledningen att människan, kroppen, hälsan och världen har en ömsesidig 
betydelse för varandra (Tuukkanen, Kankaanranta & Wilska, 2013). Liv och värld är 
förenat och bildar ett cirkulärt förhållande, där samspelet och förändringar vi gör i 
världen kan förändra individen och tvärtom. Lärandet innehåller tre olika 
dimensioner som interagerar med varandra; innehåll, individ och värld (Bengtsson & 
Berndtsson, 2015). Livsvärldsperspektivet ses som ett verktyg i studiens analys och 
utgår från Edmunds Husserls beskrivning av teorin. 
 

3.1    Livsvärldsperspektiv 
 
Den moderna fenomenologins grundare och som lanserade livsvärldsperspektivet är 
Edmund Husserl (1859–1938) som på senare tid fick större bredd av den franske 
filosofen Maurice Merleau-Ponty. Edmund Husserl var en tysk filosof som var 
intresserad av matematik som senare blev mer intresserad av sammanflätningen 
mellan människan och världen (Hyltegren, 2015). Livsvärldsteorin genomsyrar både 
fenomenologin och hermeneutiken och i mer eller mindre grad alla kvalitativa 
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forskningsansatser. Enligt denna teori kan vi inte fånga en beskrivning av det verkliga 
"objektiva" utan bara genom människans upplevelse (Kullenberg, 2015). Allting får 
sin mening av hur individen och individer i samspel formar sin upplevda värld. 
Grundläggande relation och handlingar mellan det levda livet och världen. 
Livsvärlden är världen så som vi uppfattar den och består av minnen, upplevelsen av 
vardagen, samt av förväntningar om framtiden. Perspektivet är kopplat till den 
fysiska kroppens existens och lärande, där detta teoretiska perspektiv främst tillägnar 
kunskap via människans kropp och det sociala sammanhanget (Tuukkanen m.fl., 
2013). I lärandemiljöer prioriteras främst det kognitiva lärandet (Bengtsson, 2015). 
Koncentrationen blir svårare för barn som begränsas i sin fysiska aktivitet. 
Förståelsen för ett innehåll kan inte begränsas, utan det behöver sitta i hela 
mänskliga kroppen. Kroppen ses som en tillgång till världen och blir därför centralt 
för människors livsvillkor i framtiden (Tuukkanen m.fl., 2013). 
 
Studiens syfte med fokus på förskollärares förhållnings- och synsätt på barns fysiska 
förmåga kommer att sättas i relation till livsvärldsperspektivet. Det är av intresse att 
undersöka människans fysiska kropp, kunskap och det sociala sammanhanget i mötet 
med omvärlden. 
 

4   Metod 
 
I detta kapitel kommer vi presentera valet av metod vid utförandet av studien. 
Kapitlet behandlar; val av metod, kvalitativa intervjuer, urvalsprocessen, 
genomförande och bearbetning. Vi kommer även att redogöra för hur vi förhåller oss 
till tillförlitlighet och Brymans (2018) fyra delkriterier, samt de forskningsetiska 
principerna.  

 
4.1   Val av metod 
 
För att få svar på frågeställningarna kring studien valde vi kvalitativa intervjuer som 
metod, där intervjuerna var semistrukturerade (Bryman, 2018). Grunden till detta val 
av metod var att vi ville få en djupare förståelse för respondenternas uppfattning, 
förhållningssätt, tankar och synsätt gällande barns rörelse och hälsa. Bryman (2018) 
beskriver att en kvalitativ metod är den vanligaste metoden inom 
samhällsvetenskaplig forskning jämfört med kvantitativa metoden. Undervisningen 
ska enligt Lpfö 2018 ske under ledning av en utbildad förskollärare (Skolverket, 
2018). Därför valde vi i våra intervjuer till studien att lägga fokus på förskollärares 
förhållnings- och synsätt i arbete kring barns rörelsebehov och välbefinnande. 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och jämfördes med varandra där vi 
undersökte likheter och skillnader mellan intervjusvaren. Genom att intervjuerna 
spelades in, kunde vi få en bättre ögonkontakt och en bättre trivsel skapades med 
respondenterna, där skribenterna inte riskerade att glömma detaljer. Resultatet av 
intervjuerna ställdes sedan i relation till tidigare forskning. 
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4.2   Kvalitativa intervjuer 
  
Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar gällande 
barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter. Studien syftar också till att undersöka 
förskollärarnas förhållningssätt och syn på rollen i arbetet samt hur de stimulerar 
barnens behov till rörelseaktiviteter. En kvalitativ studie måste enligt Bryman (2018) 
utgå från ett förtydligat syfte och frågeställningar. Dessa ska även gå att besvara via 
någon form av metod. För att på bästa sätt få mer givande information om 
förskollärares uppfattning om ämnet, valdes kvalitativa muntliga intervjuer med 
verksamma förskollärare som metod för datainsamlingen. Bryman (2018) beskriver 
att den kvalitativa metoden kan användas när forskare vill ta del av en ökad förståelse 
för hur andra personer uppfattar eller upplever ett fenomen. Det finns olika råd och 
kriterier för att intervjuerna ska räknas som kvalitativa. En kvalitativ intervju 
innefattar att frågorna som ställs är öppna och det ska finnas en möjlighet att svara 
på dessa frågor med sina egna ord. Intervjuer används för att få enskilda 
uppfattningar och information om ämnet (Bryman, 2018). Vid förberedelserna av 
intervjuerna togs beslutet om att intervjun skulle vara semistrukturerad. En 
semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2018) en intervju som ger plats för 
färdigformulerade frågor som alla respondenter får möjligheten att svara på, men 
även plats för spontana följdfrågor. Genom att använda sig av intervjuer får 
skribenten och respondenten en mer djupgående kunskap, förståelse, närhet och 
flexibilitet i undersökningen, vilket resulterar i att intervjuer räknas som en kvalitativ 
forskningsmetod. Under en kvalitativ intervju sker ett samtal i dialoger och i detta 
möte beskriver personen sin egen syn, kunskap och relation till ämnet (Bryman, 
2018). 
 

4.3   Urval 
  
För att få ett så brett underlag som möjligt för studiens resultat valdes åtta 
respondenter i olika åldrar mellan 26 och 62 år. Respondenterna hade mellan 1 och 
39 yrkesverksamma år inom förskoleverksamheten. Vi har förhållit oss till en 
avgränsad grupp. Valet av yrkeskategori till intervjuerna var förskollärare, då vi anser 
att de är en yrkesgrupp som är mest insatta och har ansvar för barnen i 
verksamheten. Detta stärks av Lpfö 2018 som nämner att undervisningen i förskolan 
ska ske under ansvar och ledning av förskolläraren (Skolverket, 2018). Intervjuerna i 
studien används för att få enskilda uppfattningar och information om ämnet. Valet av 
förskolorna kommer ha betydelse för studien, där vi kommer kunna se och uppfatta 
förskollärarens kreativitet för lösningen av barns rörelse i olika miljöer. Urvalet av 
respondenter i studien valdes genom deras nuvarande tillgänglighet och ett krav på 
att de skulle ha en viss utbildning, det vill säga en förskollärarutbildning. Detta är 
enligt Bryman (2018) en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett stratifierat 
urval. I studiens undersökning ansåg vi att det var viktigt för studiens bredd att alla 
förskollärare inte arbetade tillsammans. Några av förskollärarna i studien arbetar på 
olika förskolor, samt även på samma förskola men på olika avdelningar. Detta gör att 
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vi får en inblick på likheter och olikheter att de arbetar utifrån skilda pedagogiska 
grundtankar. Respondenternas olika antal år i yrket kan bidra till en ökad 
tillförlitlighet, då detta kan spegla vad de har för olika förhållningssätt, erfarenheter 
och kunskaper av rörelse och hälsa. 
 
4.4   Genomförande 
  
Läroplanen beskriver vad förskollärare med sin profession ska ha för kunskap och 
förhållningssätt till barns rörelsebehov. Vi kom överens om arbetets kärnämne och 
att ämnet skulle delas upp i olika faktorer. Ett processprotokoll fördes kontinuerligt 
under arbetet, där tider, utförande, bearbetning och diskuterades. Denna studie utgår 
från kvalitativa intervjuer med förskollärare i olika åldrar och antal verksamma år, 
samt med olika perspektiv och synsätt kring barns rörelsebehov. Förskollärarna i 
studien har vi tidigare haft kontakt med under vår utbildning och från tidigare arbete 
inom förskoleverksamheten. De kontaktades med hjälp av telefon, messenger eller 
mail. Förskollärarna fick information om ämnets innehåll, val av metod och vad 
resultatet skulle användas till. Ett missivbrev skickades även ut i samband med 
kontakten, som innehåller de forskningsetiska principerna som vi var skyldiga att 
förhålla oss till, samt förmedla. Vetenskapsrådet nämner forskningsetiska frågor 
rörande frågor om behandling av deltagare i forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 
Några av de som kontaktades tackade nej på grund av tidsbrist eller hänvisade till att 
de inte hade möjlighet att låta obehöriga vistas på förskolorna. När vi hade fått 
godkännande av åtta respondenter, ringdes dessa upp och vi bestämde tid och plats. 
Intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö med en respondent i taget 
(Bryman, 2018). Respondenterna fick inte tillgång till intervjufrågorna innan 
intervjuerna då vi önskade att få mer spontana svar på våra frågor. De flesta 
intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats på en vardag. Två av 
intervjuerna genomfördes hemma hos respondenten då hemmiljön erbjöd en lugnare 
och mer ostörd plats. När intervjuerna genomfördes var vi båda delaktiga för att få 
förstahandsinformation till resultatet. En viktig del vid intervjuerna är att man som 
skribent är en aktiv lyssnare och ger respondenterna möjlighet att tänka efter och 
utveckla sina svar (Bryman, 2018). Intervjuerna spelades in efter godkännande av 
respondenten med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningen gav en bättre 
kommunikation under intervjun och gjorde att samtalet kunde flyta på utan olika 
avbrott. Genom inspelningen kunde vi sedan i lugn och ro reflektera över vad som 
sades vid intervjun. 
  

4.5   Bearbetning 
 
Datainsamlingen bearbetades och delades upp i flera olika steg, där datamaterialet 
samlades in och granskades tillsammans. Efter intervjuerna lyssnade vi igenom det 
inspelade materialet tillsammans som sedan transkriberades. Transkribering handlar 
enligt Bryman (2018) om en noggrann och detaljerad analys. Materialet lästes 
igenom och ibland återgick vi till det inspelade materialet för att försäkra oss om att 
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vi inte missat någonting. Resultatet bearbetades utifrån relevans till vårt syfte, 
tidigare forskning och litteratur, samt analys utifrån ett livsvärldsperspektiv, där 
människor främst kopplar sin kunskap till den fysiska kroppen via innehåll, individ 
och värld. Här innebär livsvärldsperspektivet att människor lär genom att använda 
kroppen för att förstå värdet av fysiska aktiviteter och att lära sig utöva dessa 
aktiviteter. Livsvärldens centrala dimensioner är människor och deras värld och det 
innehåll som ska läras. Kropp och själ, liv och värld, fysiskt och psykiskt, individ och 
samhälle är inte isolerade ståndpunkter. Livsvärlden är en pluralistisk och integrativ 
utgångspunkt för att förstå barnens lärande (Bengtsson & Berndtsson, 2015). Vi 
studerade vilka svar och begrepp som återkom i de olika delarna och dessa 
markerades och sattes in i olika teman. Därefter ställde vi dem mot tidigare 
forskning. Objektiviteten blir enligt Bryman (2018) i detta sammanhang 
betydelsefull, vilket innebär att skribentens personliga åsikter och värderingar inte 
blandas in i studien. Bryman (2018) menar att det som förmedlas i ett vetenskapligt 
arbete gör intryck på läsaren. 
 

4.6   Brymans fyra delkriterier 
  
Bryman (2018) beskriver att tillförlitligheten består av fyra delkriterier inom 
forskningen; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera. Dessa fyra kommer vi mer eller mindre att förhålla oss till i vårt arbete. 

Trovärdigheten i en forskning handlar om den önskvärda tydligheten från den 
sociala verkligheten. Det gäller att forskare skapar en trovärdighet genom att 
säkerställa att forskningen utförs i enlighet med de regler som har framförts, samt att 
resultatet rapporteras till de personer som har deltagit i studien (Bryman, 2018). I 
vår studie har vi förhållit oss till denna punkt, genom att vara tydliga med vårt syfte, 
samt informera respondenterna om val av metod och genomförande. Dessutom har vi 
efter intervjuer haft en kontakt med våra respondenter för att få se om det var något 
som behövdes ändras eller läggas till. 

Överförbarheten i en forskning handlar om redogörelsen om hur resultatet 
överförs är från en miljö till en annan. Påverkan av miljön och personers olika 
kompetenser och egenskaper kan ha en betydelse för resultatet (Bryman, 2018). För 
att vi skulle kunna få en jämförelse av resultatet och se om det gick att överföra 
resultatet till en annan miljö, valdes att göra intervjuer med förskollärare på tre olika 
förskolor. Vi valde förskolor med omsorg, där vi ville se skillnader på hur förskolans 
ute-, inne- och närmiljö såg ut, samt hur respondenter utefter ålder, verksamma år 
och erfarenhet kunde arbeta utefter förskolans styrdokument om det valda ämnet. 

Pålitligheten i en forskning handlar om att undersökningen och 
datainsamlingen forskaren gör blir tillförlitlig genom att granskas av kollegor 
(Bryman, 2018). Vi använder oss av pålitlighet till en viss del, då vi kontinuerligt tar 
hjälp av vår handledare som ser över vår datainsamling och vårt arbete. Vi har även 
tagit hjälp av en person med akademisk utbildning för att få respons kring upplägget, 
samt hur vi följer etiska principer och de akademiska riktlinjerna. 



 19 

Möjlighet till styrka och konfirmera handlar om att forskaren försöker 
säkerställa sitt agerande i god tro, det vill säga att inte låtit påverka utförandet med 
personliga värderingar eller syner (Bryman, 2018). För att kunna följa denna punkt 
hade vi resonerat över vår kommunikation och hur vi skulle lägga upp intervjuerna, 
där frågorna skulle vara inriktade på respondentens tycke och att våra svar skulle 
vara neutrala. Vi var noga med att visa att vi ville veta vad just respondenten hade för 
syn och om dem inte var lik någon annans skulle vi med vår professionalitet av 
utförandet visa en neutral sida. 
 

4.7   Tillförlitlighet 
 
Forskning som sker i ett vetenskapligt arbete ska förhålla sig till en god kvalitet. För 
att arbetet ska kunna uppfylla kravet på god kvalitet krävs tillförlitlighet i arbetet. 
Tillförlitligheten bygger på val av metod för arbetet och metoden ska kunna besvara 
det tilltänkta syftet (Bryman, 2018). Syftet med den här studien var att undersöka 
förskollärares uppfattningar gällande barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter. 
Studien syftade också till att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och syn på 
rollen i arbetet med fysiska aktiviteter samt hur de stimulerade barnens behov till 
rörelseaktiviteter. Den valda metoden är kvalitativ och intervjuer spelades in. Genom 
inspelningen kunde vi lyssna igenom materialet ett flertal gånger, diskutera 
materialet kontinuerligt, samt erbjuda respondenterna att ta del av inspelningen. 
Syftet var att erhålla respondenternas förtroende, förståelse och åsikter och värdera 
om deras åsikter var korrekt uppfattade. Datainsamling har i studien genomförts via 
inspelade intervjuer som sedan har transkriberats. En hög tillförlitlighet kan uppnås 
genom redovisning av insamlat material och dokumentation, samt redogörelse för 
hur insamlingen av data har utförts. Möjligheten att gå tillbaka till det insamlade 
materialet ökar tillförlitligheten (Bryman, 2018).  
 

4.8   Forskningsetiska principer 
  
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det ett antal etiska aspekter som måste beaktas 
inom ett vetenskapligt arbete. Fyra av dessa, som vi förhöll oss till, var 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om betydelsen av att tydliggöra för 
respondenterna villkoren och rättigheterna de har i sitt deltagande. Respondenten 
informerades genom ett “Missivbrev” om ämnets innehåll, syfte och metod. 
Respondenterna informerades om att deras uppgifter rör de verksamheten och inte 
deras person. Vi betonade att vårt syfte inte var att värdera eller bedöma någonting, 
utan syftet var att få kunskap och förståelse för vårt ämne i praktiken. Detta i enlighet 
med vetenskapsrådets informationskrav (Bryman, 2018 & Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska veta att de kommer att citeras 
och att deras redogörelse kommer att användas i ett vetenskapligt syfte och ingenting 
utöver det som har redovisats i Missivbrevet kommer att finnas med i studien 
(Bryman, 2018).  Detta under förutsättning att respondenterna inte uttryckligen bett 
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om att någon information inte publiceras. Vår studie utgår från semistrukturerade 
intervjuer med ett aktivt deltagande via dialog. Intervjuerna genomfördes med 
förskollärare. Detta gjorde att det blev lättare för oss att förhålla oss till 
samtyckeskravet. Alternativet hade varit observation av minderåriga eller genom dold 
observation. Missivbrevet är en förutsättning för att intervjun ska kunna leva upp till 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Konfidentialitetskravet handlar om att skribenten har tystnadsplikt. Det 
innebär att de uppgifter forskare får av deltagare ska behandlas konfidentiellt. 
Personers namn, platsers namn eller någonting som kan kopplas samman till 
deltagarna ska undvikas (Bryman, 2018). Vi anger i denna studie inte enskilda 
personers namn och fokus är förskollärarens profession. Personerna som är med i 
studien kommer att benämnas som respondenter, då sekretessbelagda uppgifter inte 
ska ges ut. Då texten publiceras på DIVA kommer det dock finnas tillgänglig i ett 
offentligt rum. 

Nyttjandekravet handlar om att studiens datainsamling inte får lämnas ut för 
kommersiellt bruk eller till något som inte berör det vetenskapliga arbetet (Bryman, 
2018). Studiens material används endast för resultatet i arbetet och datainsamlingen 
förvaras på en säker plats. Om materialet används i annat syfte sker detta endast efter 
respondenternas godkännande. Deltagarna fick möjlighet att lyssna igenom sin 
intervju, samt fick möjligheten att ändra sig. Efter arbetets avslutande raderas arbetet 
och det är av betydelse att det inte sparas på hårddiskar, bandspelare eller annan 
teknisk utrustning som kan orsaka spridning och offentliggöra respondenterna eller 
göra det möjligt för andra att spåra deras identitet. 

5   Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av det som framkom av intervjuerna med 
utgångspunkt från vårt valda teoretiska perspektiv. Utifrån studiens resultat har det 
framkommit olika teman som kan påverka barnens fysiska aktiviteter. För att 
sammanfatta resultatet har vi kommit fram till fyra gemensamma teman som utgör 
rubriker i resultatdelen. Resultatet innefattar ämnet ”rörelse” och presenteras utifrån 
de fyra teman vi kunde finna i vår datainsamling med rubrikerna; Hälsa och 
välbefinnande i relation till rörelse, Förskollärarens förhållningssätt kring barns 
rörelse, Förskolans förutsättningar och erbjudande av rörelse och De dagliga 
rutinernas betydelse för barns rörelse. Resultatet redovisar fiktiva namn såsom R1 
och R2 osv till de respondenter som deltog i intervjuerna.  

 
5.1   Hälsa och välbefinnande i relation till rörelse 
 
I vår studie framgick det att rörelse prioriteras högt bland förskollärarna. Två av 
respondenterna var väl insatta i ämnet och den nya läroplanen för förskolan, medan 
de övriga respondenterna inte tydligt visade att de var insatta i ämnet och den nya 
läroplanen. Respondenterna önskade att få kurser och fortbildning inom ämnet. 
Samtliga respondenter tyckte att hälsa har en stark koppling till barns rörelse och att 
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det är en viktig del i barnens liv. De lyfte att det är viktigt att förskolan arbetar för att 
värna om barnens hälsa och välbefinnande. Rörelsen kan ske vid olika tillfällen och 
på varierande sätt. Leken betraktas av respondenterna som en fysisk aktivitet och 
som dessutom är en viktig aktivitet för barns välmående, lärande och utveckling.  
 

Jag ser rörelse och hälsa som en solfjäder med läroplanen som ryggrad. Genom fysisk 
aktivitet blir även hälsan bättre(R1).  

 
Barnen stimulerar sin fantasi och kreativitet i leken. Samtliga respondenter var på 
flera sätt eniga om hur positiva rörelseaktiviteter är för barnens fysiska status och 
mående. I respondenternas svar framhölls positiva aspekter av barns rörelse såsom; 
ökad energiförbrukning, bra utveckling av motorik och koordinationsförmåga, 
starkare muskulatur och skelett. Hälsan främjas även av sociala faktorer såsom 
trivsel och trygghet i barngruppen. Det framgick även av respondenterna att vila var 
lika viktigt för kroppen som att vara aktiv. 
 

5.2   Förskollärarens förhållningssätt kring barns rörelse 
 
Studiens resultat visar att förskollärare har en viktig stödjande roll för de barn som är 
i särskilt behov av rörelse för sitt lärande i förskolan. Förskolläraren kan vara en 
förebild för barnen och särskilt för de barn som tillbringar långa dagar på förskolan. 
Respondenterna som deltog i studien betonade att förskollärarna behöver vara 
medvetna om att de är förebilder för barnen och att deras attityd och yrkesroll 
påverkar barnen i hur de ser på olika saker och fenomen. Resultatet visade att 
förskolläraren behöver skapa ett intresse och engagemang för rörelse och fysiska 
aktiviteter, då deras förhållnings- och synsätt kan vara avgörande för vilken tillgång 
barnen får till rörelse och de fysiska aktiviteterna. Kunskapen ska gynna både de barn 
som behöver extra stöd för att öka sitt intresse för fysiska aktiviteter, samt för de barn 
som har ett stort behov av att vara fysiska. Samtliga respondenter nämnde även att 
förskolans arbetslag ska se till att barnen får en förståelse och ett intresse för vikten 
av att värna om sin hälsa, genom att våga röra på sig. Förskollärarens roll beskrevs av 
respondenterna som en person med en yrkesroll som kan förändra verksamheten 
utefter barnens olika intressen, förutsättningar och behov. Respondenterna var eniga 
om att om förskolläraren och deras arbetslag är kreativa, kan de skapa olika 
rörelselekar genom olika estetiska uttrycksformer såsom teater, musik, sång och 
dans. Det framgick även att samtliga använde sig av “Miniröris” som en artefakt för 
att få barnen att utöva en fysisk lek. Studien visade även att förskollärare genom sin 
kreativitet, fantasi och engagemang kan hitta lösningar till rörelse genom att möblera 
om och skapa ett tillfälligt rum som gymnastiksal för att där kunna ha gymnastik eller 
någon annan slags rörelselek.  
 

Kreativa lösningar finns, och det är endast förskollärarens fantasi som sätter 
gränser(R3). 

Flertalet respondenter var eniga om att förskolläraren ska utgå från sin profession 
och därmed alltid stötta varje barn i olika situationer som t.ex. när barnen vill leka 
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fysiska aktiviteter. Under studien framkom det att arbetet med rörelse innefattar 
olika säkerhetsaspekter som kan begränsa barnens möjligheter till fysiska aktiviteter. 
Säkerheten måste prioriteras i barnomsorgen, där arbetslaget har ett gemensamt 
förhållnings- och synsätt på vad som är säkerhet, jämfört med utmaning. Det 
framkom även i resultatet att rörelse och hälsa är ett brett arbete som behöver en 
”god samverkan” med barnens vårdnadshavare, det vill säga en kontakt med 
samtycke, anpassning och inflytande. Respondenterna menade att förskollärarna ska 
kunna sälja in sitt arbete, genom ett samarbete med barnens föräldrar och deras 
godkännande och samtycke kring uppfattningen vad som är utmaning och säkerhet. 
Det gäller att få föräldrarnas förståelse, tillit och respekt för att det förskolan gör 
under vardagen är till för att främja barnens utveckling och lärande. 
 

5.3   Förskolans förutsättningar och erbjudande av rörelse 
 
Samtliga respondenter var mer eller mindre överens om att förskolan är en viktig 
plats för barns behov av olika aktiviteter såsom fysiska lekar. De nämnde även att 
förskolan är en viktig plats för barnen, där det gäller att förskolan ger varje barn 
möjlighet till en förståelse, kunskap och intresse för vilka tillfällen och miljöer som är 
anpassade för de fysiska lekarna. Förskolan ska vara grunden för barnens utveckling 
och lärande och en av respondenterna beskrev förskolan med tre ord med citatet:  
 

Förskolan ska ha tre nyckelord som är värda att komma ihåg: rolig, trygg och lärorik. 
Med dessa ord i åtanke kan jag tillsammans med mina kollegor skapa en välkomnande 
verksamhet(R7).    

 
Resultatet i studien visar att miljön kan påverka barnets möjligheter att utöva de 
fysiska aktiviteterna. En del förskolor har inte en anpassad inomhusmiljö för fysiska 
aktiviteter och detta kräver ett välorganiserat samarbete och gemensamt 
förhållningssätt i arbetslaget. Förskolan ska kunna erbjuda barnen olika rörelselekar, 
där respondenterna menar att om inomhusmiljön inte ger tillräckliga förutsättningar 
till rörelse och fysiska aktiviteter, ska utomhusmiljön utnyttjas i större utsträckning. 
Respondenterna var eniga om att utomhusvistelsen är viktig för att tillfredsställa 
barns rörelsebehov. Förskolans utevistelse frigör ytor som inte barnen kan få 
inomhus. Det kan handla om att utnyttja förskolans utegård eller närområdet till 
fysiska aktiviteter. Resultatet visade att de flesta rörelseaktiviteterna genomfördes 
utomhus, då inomhusmiljön på flertalet förskolor enligt respondenterna inte var 
tillräckligt anpassad för fysiska aktiviteter. En av förskolorna hade emellertid en 
inomhusmiljö som var anpassad för rörelse, där möjligheten till spring- och jagalekar 
fanns. Rummet på den förskolan var anpassat både till barnens fria lek och till 
förskolans planerade fysiska aktiviteter. Rummet utnyttjades till gymnastikpass för 
varje barngrupp och vid lediga tider till barnens fria lek.   
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5.4   De dagliga rutinernas betydelse för barns rörelse  
 
Enligt våra respondenter kunde tiden och då brist på tid vara en negativ faktor som 
kunde påverka barnens möjligheter till utövande av olika rörelseaktiviteter. 
Respondenterna var eniga om att förskolan har dagliga rutiner och aktiviteter som 
måste anpassas till vissa tider för att verksamheten ska fungera. De nämnde olika 
dagliga rutiner på förskolan som är tidsbestämda såsom; föräldrarnas lämnings- och 
hämtningstider, sovstunder och matsituationerna. Förskollärarens, barnskötarens, 
kockens och städarens arbetstider är viktiga faktorer som påverkar tiden då fysiska 
aktiviteter kan utföras. En negativ effekt av behovet att passa tider på detta sätt, var 
enligt respondenterna att det påverkade barnens inflytande och delaktighet på 
verksamheten, då de ibland måste avbryta sina aktiviteter för att anpassa sig till nästa 
tidsbestämda aktivitet. 

 
Mer tid är önskvärd, då varje aktivitet förskolan har ska tillgodose barnens behov, 
lärande och utveckling. Förskollärarens med sin kunskap och erfarenhet ska även ha en 
förmåga att kunna disponera tiden, se att aktiviteten fungerar och se till att barnen 
känner delaktighet och inflytande (R1). 

 
Resultatet i studien visade att planerade aktiviteter och tider även kan ha sina 
positiva sidor för barnen, då schemalagda aktiviteter ger barnen möjlighet till 
framförhållning. Respondenterna var eniga om att vissa schemalagda aktiviteter 
måste finnas så att förskolan har en bra väldefinierad struktur. Vissa barn behöver 
och vill ha framförhållning och rutiner, vilket gör det lättare för dem att utöva 
aktiviteter som är schemalagda. I studien framkom att även föräldrar är positiva till 
schemalagda aktiviteter. Enligt respondenterna uppskattas detta av barnens 
föräldrar, då föräldrarna därigenom kan förbereda dagens händelser och aktiviteter 
och packa lämpliga kläder till de aktiviteter som står på agendan, som exempelvis 
gymnastikpass. Det underlättar även för föräldrarna vid hämtning och lämning att 
känna till dagens schemalagda aktiviteter, då de inte riskerar att komma mitt i en 
aktivitet och då störa barnen. 

 
6   Analys och diskussion 

  
I detta kapitel presenteras en metoddiskussion, där studiens metodval och 
genomförande kommer att diskuteras. Sedan presenteras en analys och 
resultatdiskussion som förhåller sig till den relevanta forskningen, litteraturen och 
teorin vi valt. I slutet av kapitlet kommer studiens slutsatser och även förslag till 
fortsatt forskning presenteras. 

 
6.1   Metoddiskussion 
 
Studien var kvalitativ och genomfördes med hjälp av intervjuer (Bryman, 2018). Valet 
av intervju som metod var för vår studie den mest lämpade metoden som gav 
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möjlighet till utförliga svar och minskade risken för missförstånd. En 
enkätundersökning hade riskerat att missa respondenternas personliga åsikter, samt 
riskerat att utgå mer från våra egna uppfattningar och personliga åsikter. Detta blev 
tydligt genom att flera av respondenterna tyckte att ämnet innefattade flera faktorer. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Vi deltog tillsammans i varje 
intervju, där vi delade uppgifterna under intervjun, där en av oss ställde frågor och en 
antecknade svaren. En nackdel med metoden där intervjuer används är att denna 
metod ger ett resultat som bygger på respondenternas subjektiva åsikter och svar. 
Hade vi observerat barnen och verksamheten skulle vi kunnat se om det 
förskollärarna talar om gällande fysiska aktiviteter stämmer överens med deras och 
barnens agerande. Det var till en början svårt att finna respondenter som ville delta i 
studien och anledningen till detta var enligt de tillfrågade förskollärarna brist på tid 
och enligt vår tolkning även brist på intresse hos några förskollärare att delta i 
studien. 
 
Studien utgick från förskollärares perspektiv och det hade även varit intressant att få 
synpunkter från andra kategorier med anknytning till förskolan såsom 
vårdnadshavare eller förskolechefer för att på så sätt få flera perspektiv på arbetet 
med fysiska aktiviteter. Metoden att använda inspelning av intervjuerna innebar som 
tidigare nämnts, flera fördelar som aktivt lyssnande, möjlighet att låta 
respondenterna lyssna igenom materialet och korrigera missförstånd eller ändra sina 
svar. Vi kunde uppfatta en negativ konsekvens med inspelningen av intervjuerna, då 
en känsla av press hos respondenterna uppstod. Vid flera av intervjuerna var det stelt 
till en början, men stämningen blev allt mer avslappnad under tiden intervjuerna 
genomfördes. Det kunde även hända att vi fick mer utförliga svar när inspelningen 
stängdes av och vi ersatte då inspelningen med anteckningar. Genom att missivbrev 
sändes på mail behövde inte förskollärarna motivera varför de ville eller inte ville 
delta. Nackdelen med att skicka ut missivbrev via mail är att det kunde ta tid att få 
svar från de tillfrågade förskollärarna. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ansåg 
vi var den lämpligaste metoden för vårt problemområde och arbete, då syftet och 
frågeställningarna handlade om förskollärares egna uppfattningar och styrka kring 
ämnet rörelse och fysiska aktiviteter. 
 

6.2   Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen delas in i olika rubriker för att underlätta läsningen.  
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6.2.1   Rörelsens betydelse för hälsa och välbefinnande 
 
I vår studie framgick det att rörelse och hälsa prioriteras högt bland förskollärarna 
och att förskolan är en viktig plats för att tillfredsställa och stimulera barns 
rörelsebehov, hälsa och välbefinnande. Respondenterna önskade att få mer kunskap 
om barns fysiska aktiviteter och hälsa genom kurser och fortbildningar. Allison m.fl., 
(2013) betonar att kunskapen inom olika ämnen bland personal inom barnomsorg 
behöver förbättras genom att de ska vara självkritiska och att de ska vilja och våga 
utveckla sin kompetens. Rörelseaktiviteter och deras relation till hälsa är enligt oss 
ett viktigt ämne gällande barns välmående. Förskolläraren ska ha den kompetens 
som krävs om ämnet för att på ett bra sätt hjälpa barnen att utöva fysiska aktiviteter. 
Det förskolläraren gör med sin kunskap i verksamheten på förskolan kan spela en 
avgörande roll för barnens fortsatta vilja att vara fysiskt aktiva, samt främja barnens 
förmåga att utöva rörelseaktiviteter och därigenom främja deras hälsa. Samtliga 
respondenter tyckte att hälsa och rörelse har en stark koppling till varandra. Osnes 
m.fl. (2012) beskriver att fysiska aktiviteter minskar risken för övervikt, allergier, 
ökar uthålligheten och blodflödet till hjärnan. Enligt Sisson m.fl. (2017) & McClintic 
& Petty (2015) & Allison m.fl. (2015) främjar fysiska aktiviteter barnens allmänna 
välmående. Koncentrationsförmågan blir enligt Tuukkanen m.fl. (2013) förbättrad 
vid regelbundet utövande av fysiska aktiviteter. Genom rörelseaktiviteter främjas en 
god hälsa och människors livsstil på kan på sikt förbättras. Resultatet i vår studie 
visade att förskollärarna var medvetna om hur viktig deras yrkesroll och miljöns 
utformning är för att stimulera förskolebarnens fysiska aktiviteter och att deras 
arbete inom detta område går att förbättra och utveckla. Respondenterna ansåg att 
deras intresse för rörelseaktiviteter påverkade barnens inställning till fysiska 
aktiviteter och förskollärare som var intresserade av fysiska aktiviteter kunde 
överföra en positiv inställning till rörelseaktiviteter till barnen. Genom 
dokumentation kan förskolläraren enligt vår åsikt uppfatta vilka behov och intressen 
barnen har och därifrån planera lämpliga fysiska aktiviteter. Resultatet visade att den 
största utmaningen för en del barn är själva intresset för fysiska aktiviteter. 
Erfarenheter människor samlar på sig under livet kan skapa en tilltro till sig själv och 
inge hopp om att livets svårigheter går att hantera. Förskollärare som stimulerar 
barnen till fysiska aktiviteter kan ge barnen det självförtroende och den kunskap som 
blir en bra grund till att barnen senare i livet på ett självklart sätt vill utöva fysiska 
aktiviteter. Genom att förutse och tillägna sig kunskap om vilka svårigheter 
människan står för vid utövande av fysiska aktiviteter går det lättare att skapa 
förutsättningar för en god livsstil där rörelseaktiviteter ingår om man är väl förberedd 
på vad som krävs för att utöva dessa aktiviteter (Tuukkanen m.fl., 2013). 

 
6.2.2   Förskollärarens förhållningssätt 
 
Respondenterna ansåg att med rätt vägledning till rörelse och fysiska aktiviteter kan 
barn i förlängningen få en bättre hälsa och ett större välbefinnande. Det handlar med 
andra ord om att uppmuntra och lära barn att göra medvetna val där ett viktigt val är 



 26 

att ägna mer tid åt fysiska aktiviteter. Det är viktigt att miljön på förskolan anpassas 
för barnen och inte tvärtom och verksamheten ska vara anpassad utefter varje barns 
behov. Pape m.fl. (2016) & Sisson m.fl. (2017) nämner att vuxna har en viktig roll i 
barns vardag för att stimulera barnen till att utöva fysiska aktiviteter. I studien 
framgick det att säkerhetsaspekten ibland skapar begränsningar för barnens 
möjligheter till fysiska aktiviteter. Skapar säkerhetstänkandet för stora begränsningar 
vid utövande av fysiska aktiviteter riskerar barnen att inte få de utmaningar de 
behöver för att utvecklas på ett bra sätt. Det gäller att samtliga i arbetslaget har ett 
gemensamt förhållningssätt kring vad som är tillräcklig säkerhet och utmaning vid 
rörelseaktiviteter. Sisson m.fl. (2017) & Osnes m.fl. (2012) beskriver att för att det ska 
vara en balans mellan säkerhet och utmaning behöver förskolan utveckla en 
gemensam struktur för ett systematiskt säkerhetsarbete med arbetskollegor, samt 
barnens vårdnadshavare. McClintic & Petty (2015) beskriver att vuxnas oro och 
betoning av säkerhetsaspekter på senare tid begränsat barnens möjligheter och 
förmåga till utövande av fysiska aktiviteter. Enligt vår mening är det viktigt med ett 
fungerande samarbete och bra dialog med barnens föräldrar, då vårdnadshavare 
betraktas som förskolans kunder och ska ges möjlighet till inflytande på 
förskoleverksamheten. Läroplanen för förskolan 2018 framhåller vikten av ett nära 
samarbete med hemmet (Skolverket, 2018). Verksamheten ska vara utmanande och 
lärorik, där förskolan ska hitta den goda balansen mellan vad som är säkerhet och 
utmaning. Genom ett nära samarbete med hemmet kan förskollärare och 
vårdnadshavare tillsammans skapa bättre förutsättningar för barn att bli mer 
intresserade av fysiska aktiviteter. En god föräldrasamverkan sker via dialoger mellan 
förskollärare och föräldrar angående barnets säkerhet och behov av utmaningar 
(Jensen & Jensen, 2008). McClintic & Petty (2015) beskriver att barnen tillbringar 
längre tid på förskolan i dagens samhälle, vilket ökar betydelsen av att förskolläraren 
värnar om barnens välbefinnande och är lyhörd för varje barns synpunkter och 
förutsättningar. Resultatet i vår studie visade att några av förskollärarna var 
medvetna om läroplanens innehåll där lekens betydelse betonas och att det är upp till 
förskolläraren och deras arbetslag att skapa möjligheter för barnen att utöva lekar 
och det är viktigt att inte begränsa barnens förutsättningar till lekar. Kunskapen om 
vad läroplanen säger var emellertid otydlig hos majoriteten av förskollärarna i vår 
studie, då svaren på frågorna rörande läroplanen var korta och de gav inte heller 
några konkreta exempel på läroplanens innehåll. Detta kan bero på att den senaste 
utgåvan av läroplanen nyligen utgavs när denna studie gjordes. Respondenterna var 
mer insatta i 2016 års utgåva och uttryckte behov av att förbättra sin kunskap om den 
nya läroplanen som träder i kraft i juli 2019. Respondenterna var ändå medvetna om 
att barns behov av rörelseaktiviteter har aktualiserats och att behovet av fysiska 
aktiviteter hos barn styrks av forskningen. I studien framhöll förskollärarna lekens 
betydelse som det viktigaste i barns fysiska och allmänna utveckling, då både rörelse 
och språk gynnas.  
 
Samtliga respondenter menade att variationen av olika lekar är viktig och att miljön 
och de styrda aktiviteterna ska formas utefter olika lärande såsom språk, kropp och 
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det sociala samspelet. För att människor ska skapa ett psykiskt välmående och en 
inre motivation behövs en känsla av meningsfullhet (Tuukkanen m.fl., 
2013).  Förskollärares uppdrag blir enligt vår uppfattning att skapa motivation för 
fysiska aktiviteter hos barnen genom att själva visa intresse för fysiska aktiviteter och 
genom att visa att rörelse är lustfyllt. Läroplanen för förskolan 2018 betonar att 
förskollärarens yrkesroll har en stor inverkan på strävansmålen i läroplanen och de 
vardagliga händelserna i förskolan (Skolverket, 2018). Förskollärarens och andra 
vuxnas attityder, uppfattningar, egenskaper och kunskaper kan skapa en bra 
inställning hos barnen till fysiska aktiviteter vilket enligt Sisson m.fl. (2017) & Alison 
m.fl. (2015) är viktigt för de vuxna som arbetar på förskolan att tänka på. I studien 
framkom att förskollärarna förstod vikten av de fysiska aktiviteterna, men att fysiska 
aktiviteter ofta sker med uppstyrda regler. Rörelse eller fysiska aktiviteter som sker 
per automatik ses ibland som stökiga händelser och barnen som är inblandade kan 
betraktas som stökiga barn. Vid sådana stökiga händelser kan förskolläraren genom 
att vara närvarande och kreativ och genom ett positivt förhållningssätt utnyttja 
barnens energi till en bra rörelseaktivitet. Det är viktigt att arbetslaget främjar alla 
barns välmående, genom att tänka på “barnets bästa”, vilket betyder olika för olika 
barn. 

 
6.2.3 Förskolans förutsättningar och erbjudande av rörelse 
 
McClintic & Petty (2015) anser att förskolläraren tillsammans med sitt arbetslag ska 
skapa en trivsam miljö för varje barns förutsättningar och behov. Den fysiska miljön i 
de olika förskolorna är enligt våra respondenter väl anpassad för estetiska 
uttrycksformer, men det finns utrymme till förbättringar av miljön för fysiska 
aktiviteter. Det handlar enligt respondenterna om att utforma både inomhus- och 
utomhusmiljön för de fysiska aktiviteterna på ett sådant sätt att barnen naturligt och 
enkelt kan stimuleras till utövande av rörelseaktiviteter. Läroplanen för förskolan 
2018 betonar att förskolan ska ha en välfungerande undervisning både utomhus och 
inomhus (Skolverket, 2018). Alhassan m.fl. (2015) beskriver att strukturerad 
utomhuslek ökar lust till fysisk aktivitet mer än ostrukturerade lekar, då barn tröttnar 
tidigare på den ostrukturerade leken och föredrar inomhusmiljön istället. Studien 
visade att ansvaret för att skapa lusten till fysiska aktiviteter i förskolan ligger hos oss 
vuxna runt barnen, vilket styrks av Sisson m.fl. (2017) som anser att de vuxna ska 
anpassa miljön för barnen och inte tvärtom. Det är viktigt att barnen får en stödjande 
vardag som ska innehålla någon form av rörelseaktiviteter (Pape m.fl., 2016). Enligt 
vår åsikt kan rörelseaktiviteter ibland betraktas som stökiga och pedagoger som inte 
är helt positiva till fysiska aktiviteter kan därför vara mindre angelägna att stimulera 
barnen till dessa aktiviteter. Inställningen hos förskolepersonalen är avgörande för 
hur arbetet bedrivs kring barns rörelseaktiviteter. Genom att förskolläraren är kreativ 
och hittar lösningar och inte problem, kan utrymmen skapas för barnen att få utöva 
fysiska aktiviteter. Livsvärlden människan lever i består av individers samspel med 
andra människor och hur en människa formar sin upplevda värld (Bengtsson & 
Berndtsson, 2015). Flera respondenter såg Miniröris som en fungerande och 
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organiserad aktivitet som förskolorna lyfte fram och försökte hålla regelbundet en 
gång i veckan. Miniröris är ett strukturerat gymnastikpass som är inriktad på 
förskolebarn, där musik spelas och förskolläraren talar om vad man ska göra under 
låtarna. Förskollärarnas aktiva deltagande i barnens rörelselekar varierade mellan 
olika förskollärare där några deltog aktivt medan andra var mer av åskådare. Vår 
åsikt är att det är positivt om förskollärare aktivt deltar i barnens fysiska aktiviteter 
och på så sätt blir förebilder för barnen vad gäller utövande av rörelseaktiviteter. 
Förskollärarna ska med sin kompetens kunna skapa miljöer som stödjer olika 
rörelselekar, samt ge barnen ett intresse för dem (Sisson m.fl., 2017). Förskolan bör 
ses som en möjlighet för fysisk aktivitet och inte en miljö där rörelseaktivitet 
begränsas (McClintic & Petty, 2015). Det framgick i vår studie att förskolans miljö 
bidrog positivt eller negativt till barnens möjlighet till rörelse beroende på hur 
särskilt inomhusmiljön var anpassad till rörelseaktiviteter. Fysiska aktiviteter 
utomhus ansågs av respondenterna lättare att genomföra även om det fanns en 
förskola där inomhusmiljön var väl utformad till utövande av fysiska aktiviteter. Den 
förskolan skulle kunna vara en förebild för andra förskolor hur en bra inomhusmiljö 
lämpad för fysiska aktiviteter skapas. Det gäller enligt våra respondenter att 
förskolläraren utnyttjar utomhusmiljön till planerade fysiska aktiviteter och 
balanserar tiden mellan de planerade och oplanerade fria aktiviteterna. Cardon & 
Bourdeaudhuij (2008) & Sisson m.fl. (2017) betonar att barnens utövande av rörliga 
aktiviteter skiljer sig mellan utomhusmiljön och inomhusmiljön där barnen var 
betydligt mer fysiskt aktiva utomhus. Resultatet i vår studie visar att förskollärare 
behöver skapa lustfyllda inomhusmiljöer där rörelseaktiviteter stimuleras och även se 
till att det finns varierat material för rörelse utomhus. Studien visade att 
respondenterna var medvetna om de begränsade förutsättningarna för 
rörelseaktiviteter inomhus. Begränsningen av inomhusmiljön för fysiska aktiviteter 
gjorde att förskollärarna hittade lösningar där de fysiska aktiviteterna genomfördes 
utomhus. Respondenterna påpekade även vikten av att verksamheten behöver 
innehålla rörelseaktiviteter som bedrivs på varierande sätt, för att kunna tillvarata 
alla barns behov, intressen och förutsättningar.  

 
6.2.4 Rutinernas betydelse för möjligheten till rörelse 
 
Respondenterna såg tidsbristen som en betydande orsak till svårigheten att kunna 
tillfredsställa förskolebarns rörelsebehov. Människan, miljön och världen människan 
lever i är beroende av varandra, där samspelet och förändringar som händer i världen 
påverkar individen och tvärtom (Bengtsson & Berndtsson, 2015). Vår studie visade 
att förskolan ständigt är tvungen att anpassa verksamheten med hänsyn till olika 
tidsbestämda aktiviteter, såsom olika matsituationer eller personalens och 
vårdnadshavares arbetstider. Tiden mellan olika aktiviteter och tiden för hur länge 
aktiviteter tillåts pågå är avgörande för vad förskolan hinner genomföra. Alhassan 
m.fl. (2013) nämner problemet med att förskolan ofta har tidsanpassade aktiviteter, 
men att det finns lösningar som att organisera korta aktiviteter med färre mellanrum 
för att tiden inte ska begränsa. Korta fysiska aktiviteter kan organiseras och detta 
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förutsätter förskollärarnas närvaro och intresse där de utnyttjar de tider som finns till 
att prioritera det fysiska lärandet. I studien framgick det att förskolan som hade ett 
rörelserum utnyttjade detta dagligen med barns fria lek, samt genomförde 
schemalagda aktiviteter. De förskolor som inte hade ett rörelserum försökte ha 
schemalagda gympapass en gång per vecka, men hur, var och när rörelseaktiviteten 
skulle ske var upp till förskolläraren. Respondenterna var eniga om att det viktigaste 
var att genomföra aktiviteten på något sätt. Osnes m.fl., (2012) beskriver att 
förskolans verksamhet ska innehålla och tillgodose barns rörelse- och lekbehov och 
på något sätt alltid försöka hitta lösningar. Respondenterna beskrev att de 
genomförde Miniröris även vid utevistelsen för att på bästa sätt utnyttja tiden när 
barnen var utomhus.  
Förskollärares professionalitet att disponera tiden anser vi är avgörande, för att 
kunna fokusera på lösningen och inte problemet. Även om tiden naturligtvis spelar 
stor roll, är det ändå viktigare vad förskollärare gör med tiden med hjälp av 
kreativitet, fantasi och närvaro. Det är viktigt att förskollärare noga planerar fysiska 
aktiviteter inomhus och lyfter fram undervisningen utomhus genom att använda 
gården och utomhusmiljön på förskolan till planerade rörelseaktiviteter. Förskolan 
ska utnyttja närliggande miljö för att kunna skapa olika möjligheter för lärande och 
utveckling (McClintic & Petty, 2015).  
Barnens lärande av fysiska aktiviteter kan kopplas till livsvärldsteorin där 
förtroendefulla relationer, lärares emotionella lyhördhet, relationen mellan kropp 
och kunskap betonas (Bengtsson & Berndtsson, 2015).  
 
6.3   Slutsatser 
 
Forskning har övertygande visat att fysisk aktivitet har betydande positiva effekter på 
barns välmående och mentala och fysiska förmåga. Studien visade att 
respondenterna har såväl skilda, som liknande uppfattningar kring barns 
rörelsebehov. Förskollärarna var eniga om att barns tillgång till rörelseaktiviteter på 
förskolan är viktigt. Förskolan ska värna om barns hälsa och välbefinnande och 
fysiska aktiviteter har en stark koppling till hälsa och välbefinnande. Förskollärarna 
hade ett individuellt synsätt på rörelseaktiviteter och hälsa, där kunskapen och 
erfarenheten var olika, och de var medvetna om sina egna brister. Det krävs en 
kommunikation och samverkan mellan arbetslaget och barnens vårdnadshavare för 
att på ett bra sätt arbeta med fysiska aktiviteter på förskolan. Vårdnadshavarna ska 
kunna lita på förskolans arbetslag att barnens fysiska aktiviteter utövas på ett 
lustfyllt, utvecklande, lärorikt och säkert sätt. Förskolläraren ska kunna balansera 
utmaning och säkerhet när rörelseaktiviteter utövas. Vårdnadshavarna behöver ge 
förskolan möjlighet att utföra uppdragen ur läroplanen och förskolläraren ska med 
sin kompetens ge goda förutsättningar för att barn ska kunna utöva fysiska 
aktiviteter. Förskolläraren ska vara kreativ och hitta olika lösningar såsom att dela 
upp barngruppen eller att utforma både inomhus- och utomhusmiljön för att så bra 
som möjligt främja utövande av stimulerande fysiska aktiviteter Barnen spenderar 
idag långa dagar på förskolan, vilket betyder att utformningen av förskolans miljö, 
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pedagogernas synsätt och agerande har stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. Förskolläraren och andra i arbetslaget kan bli förebilder för barnen vilket 
gör att de vuxnas attityder och inställning till rörelseaktiviteter har stor betydelse för 
hur barnen uppfattar fysiska aktiviteter. 
 
Vårt intresse för arbetet inom förskolan har vuxit under studiens gång. Det har varit 
intressant att få ta del av förskollärarnas olika synsätt, uppfattningar och tankar kring 
barns rörelse och hälsa, vilket även motiverar oss att fortsätta att arbeta med detta i 
praktiken. Förskolans miljö och tidsaspekter lyftes som begränsningar vid utövande 
av fysiska aktiviteter, men det var intressant att se att förskollärarna ofta kunde hitta 
olika lösningar för att trots begränsningarna skapa möjligheter till rörelseaktiviteter. 
Undersökningen har bidragit till en djupare syn på rörelsens betydelse i förskolan och 
förskollärare som hade brist på kunskap vill lära sig mer om utövande av fysiska 
aktiviteter. Detta är något vi kommer ha med oss i vår framtida yrkesroll. Vi hoppas 
att studien ska ge inspiration till andra att arbeta med och utveckla barnens fysiska 
aktiviteter på förskolan. Det finns starka skäl att öka tiden för fysiska aktiviteter på 
förskolan. Läroplanens reviderade upplaga framhåller betydelsen av barns tillgång till 
rörelseaktiviteter samt att förskolan ska värna om barnens hälsa. Förskollärarens 
kunskap gällande betydelsen av fysiska aktiviteter skapar möjlighet till lärande och 
utveckling för barnen inom detta område. 

 
6.4   Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vore av stort värde att observera och beskriva hur några förskolor praktiskt 
arbetar med fysiska aktiviteter. Kvalitativa intervjuer med förskolebarn vore 
värdefullt att genomföra för att få en uppfattning om hur barnen själva uppfattar 
rörelseaktiviteter på förskolan. Det skulle även vara intressant att intervjua 
förskolechefer, då förskolans miljö, personalstyrka och ekonomi påverkar barns 
förutsättningar till utövande av fysiska aktiviteter. 
En mer omfattande studie vore att följa några barngrupper under några år och 
utvärdera hur fysiska aktiviteter påverkar barnens välbefinnande och olika förmågor.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 
 Vi är två studenter från Mälardalens högskola som studerar till förskollärare. Nu 
är vi inne på sista terminen på utbildningen, vilket betyder att vi ska skriva ett 
examensarbete. Examensarbetet kommer innehålla en undersökning som är enligt 
oss relevant för förskolans praktik och vår kommande yrkesroll. Vårt valda 
ämnesområde fokuserar på barns rörelse och hälsa. Syftet med studien är att 
undersöka hur rörelse påverkar förskolebarns hälsa och välbefinnande. Målet med 
studien är även att undersöka hur förskollärare kan arbeta i praktiken för att ge 
barn möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet. 
  
För att på bästa sätt få mer givande information om förskollärares erfarenheter 
och kunskapssyn om arbete kring barns rörelse och hälsa i förskolan, valde vi att 
göra muntliga intervjuer. Deltagarna i studien kommer att vara utbildade 
förskollärare från olika förskolor. Du har tilldelats detta missivbrev då vi fått veta 
att du är utbildad förskollärare och tillhör därför kategorin vi letar efter (Utbildade 
förskollärare). Intervjun blir en kvalitativ metod som används för att få ett socialt 
samspel och ögonkontakt, samt enskilda uppfattningar och information om ämnet. 
Intervjun kommer att äga rum i lugn miljö och ta cirka 30–45 min. Materialet från 
intervjuerna kommer att antecknas en del och som stöd för det kommer vi även att 
använda oss av intervjuer med inspelning.  Materialet kommer sedan att jämnföras 
med litteratur och tidigare forskning kring med barns rörelse och hälsa. 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets olika forskningsetiska 
principer, där vi kommer att förhålla oss till deltagarnas säkerhet, anonymitet och 
rättigheter. Innan intervjun får respondenterna som ska delta möjlighet till 
förberedelse genom att få information om vilket innehåll, metod, syfte och ämne 
intervjun kommer att handlade om. Deltagandet ska synliggöra att studien är 
anonym, frivillig att delta in och möjligheten för att avbryta intervjun finns. Det 
färdiga examensarbetet kommer sedan att publiceras digitalt genom 
publikationsdatabasen på DIVA. 
Om ni har några funderingar eller frågor kan ni kontakta oss två studenter och vid 
behov av större frågar vidarebefordrar vi detta till vår handledare 
                                                           Studenter 
 
Viktor Kangro mailadress; viktor.kangro@gmail.com 
 
Michael Rosenlönn mailadress; larsmichaelroos@gmail.com 
 
  
Handledare 
 
Karin Franzén mailadress; karin.franzen@mdh.se 
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Bilaga 2 – intervjufrågor 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor 
  

1. Vilket år blev du utbildad förskollärare och hur länge har du arbetet på 
förskolan? 

2. Har du varit på någon kurs/föreläsning inom barns rörelse? Och i så fall 
vilken? 

3. Är du insatt i läroplanens mål för rörelse och barnens motoriska 
utveckling? Har ni satt er in i den nya reviderade läroplanen? 

 
Rörelse 

1. Vad innebär rörelse och fysisk aktivitet för dig? 
2. Vilka faktorer kan påverka barns rörelsebehov? 
3. Hur viktigt tycker du att det är med barns rörelse i förskola? Ska det finnas i 

den dagliga verksamhetens undervisning? 
4. Berätta vilken roll du har som förskollärare i arbetet med rörelse? 
5. Hur upplever du arbetet med rörelse och fysiska aktiviteter? 
6. Har ni några inplanerade rörelseaktiviteter i den dagliga verksamheten? I så 

fall vilka? 
7. Om inte, av vilken orsak har ni inget schemalagt rörelsepass? 
8. Vilka hinder kan ni stöta på i verksamheten när det gäller arbetet med 

rörelseaktiviteter? 
9. Tycker du att det har visat några effekter på ert arbete med rörelse i 

barngruppen? 
10. Hur utvärderar ni barnens utveckling inom rörelse och fysiska aktiviteter? 
11. Skulle du vilja få mer utbildning i ämnet rörelse och fysiska aktiviter 


