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Abstrakt 
Svensk titel: Fysisk aktivitet i förskolan 

Erfarenheter, föreställningar och betydelsen av pedagogers deltagande. 

 

English title: Physical activity in preschool 

Experiences, perceptions and the importance of educators participation. 

 

Det här är en kvalitativ studie om fysisk aktivitet i förskolan. Studien utgår från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet genom att belysa hur förskollärare och 

barnskötare konstruerar kunskaper och erfarenheter kring fysisk aktivitet. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskollärare och barnskötare som inte arbetar på en 

idrottsförskola konstruerar kunskaper och erfarenheter kring fysisk aktivitet i förskolans 

kontext. Studien har genomförts med fokusgruppssamtal tillsammans med förskollärare 

och barnskötare för att få en insikt om vad de har för erfarenheter och kunskaper kring 

fysisk aktivitet i förskolan. För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av tre 

frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna och barnskötarna fysisk aktivitet i 

förskolan? Vilka föreställningar om arbetet med fysisk aktivitet i en idrottsförskola 

framställs av förskollärarna och barnskötarna? Vad uttrycker förskollärarna och 

barnskötarna om pedagogers engagemang i barns fysiska aktivitet?  

 

I resultatet framkommer det att deltagarna har olika uppfattningar av vad fysisk aktivitet 

är och att barns fysiska aktivitet påverkas av olika faktorer, såsom förskolans struktur, 

barns personlighet och av vårdnadshavare. Förskollärarna och barnskötarna kan se både 

för- och nackdelar med att idrottsförskolor finns, då det kan finnas risk för elitsatsning 

enligt deltagarna. Något som är framträdande i resultatet är att förskollärarna och 

barnskötarna tycker att det är viktigt att vuxna är engagerade i barnens fysiska aktivitet 

och att det kan öka barns fysiska aktivitet. 

 

Nyckelord 
Fysisk aktivitet, Förskola, Fokussamtal, Förskollärare, Barnskötare, Idrottsförskola. 

 

Tack! 
Vi vill tacka de förskollärare och barnskötare som ställde upp i fokussamtalen som 

gjorde att vi kunde genomföra vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Kristina 

Holmberg som hela tiden visat en stor positivitet till vår studie och även kommit med 

konstruktiv kritik. Ett stort tack till våra familjer som har stått ut med oss under 

utbildningens gång och peppat oss i med- och motgångar. Vi vill även rikta ett stort tack 

till Solweig och Sanna som har hjälpt oss i bearbetningen av vår studie. Dessutom vill 

vi tacka varandra för stort tålamod och ett gott samarbete.  
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1 Inledning 
“Hoppa, dansa, gör vad du vill, men vad du än gör, stå inte still” (Johansson 2012). I 

Morgan “Mojje” Johanssons låt, Hoppa, dansa, lockar han lyssnarna till att röra på 

kroppen. Skolverket (2020) lyfter att människor blir mer och mer stillasittande, vilket 

påverkar hur vi och våra kroppar mår. Studier har visat att den fysiska aktiviteten har 

minskat, men ingen har kunnat säga vad det egentligen beror på, utan det är flera olika 

saker som påverkar. Det vanligaste är dock att vi blir stillasittande framför olika digitala 

verktyg, såsom mobiltelefoner, surfplattor och tv:n. Detta är något som sker i alla åldrar 

(Skolverket 2020). Med tanke på detta behöver vi bli mer fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet 

lyfts i många sammanhang fram som något bra och betydelsefullt för vår utveckling och 

vårt mående, men det finns även de som anser att det finns en del risker. I en 

debattartikel skriver exempelvis Jacob Gudiol (2014), elittränare; “Det finns inga belägg 

för att mer är bättre utan snarare en hel del som pekar på att det faktiskt kan bli för 

mycket”. Hur ska vi i förskolan då förhålla oss till fysisk aktivitet på ett sunt sätt?  

 

I förskolans läroplan, Lpfö 18, står följande om rörelse och fysisk aktivitet: 

 
Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom 

att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk 

aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av 

barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan 

påverka hälsa och välbefinnande (Skolverket 2018, ss.9-10). 
 

Begreppet fysisk aktivitet handlar, i studien, om pulshöjande aktiviteter som både är 

planerade och som kommer spontant i barnens lek. Får barnen möjlighet till fysisk 

aktivitet kan det göra att barnen får starkare kroppar och att de blir tryggare i sina 

kroppar. Är barnen motoriskt starka och säkra har de lättare till samspel. Skulle barnen 

däremot vara motoriskt osäkra kan det leda till att barnen blir uteslutna i lek (Grindberg 

& Langlo Jagtøien 2000). Det är därför viktigt att barn rör sig, de behöver det för att 

växa och utvecklas. Fysisk aktivitet är bra dels för den fysiska utvecklingen av kroppen 

och även dess organ. Fysisk aktivitet har också god inverkan på den mentala hälsan 

vilket innebär att det påverkar barns självkänsla och självuppfattning positivt (Törner 

2017). Det finns dock vissa som menar att det har blivit normaliserat att det finns en 

kropp som är rätt eller fel och att det kan leda till att barn börjar hata sin kropp. Är du 

tjock får du till exempel höra att du inte passar in. Vuxna måste vara förebilder, 

exempelvis genom att prata lustfyllt om mat, visa att rörelse är roligt och inte något man 

gör för att gå ner i vikt, att inte prata vikt med barn är också viktigt och inte heller 

kommentera sin egen eller andras kroppar negativt. Det är viktigt att tänka på de normer 

om utseende och kroppsform som förs vidare omedvetet. Kroppshets kryper allt lägre 

ner i åldrarna och barn gör inte som vi säger, utan som vi gör (Andersson 2018, 2020; 

Kronberg 2018).  

 

För barn i förskoleåldern kan fysisk aktivitet innebära att exempelvis leka, gå 

promenader, krypa, klättra, balansera och dansa etcetera. Det kan ske spontant under 

dagen men också planerat i till exempel samlingar där det förekommer sånger och 

ramsor med rörelser samt olika dramaövningar. Fysisk aktivitet handlar alltså inte bara 

om traditionell träning (World Health Organization (WHO) 2019a). Forskning visar att 

barns minne påverkas av fysisk aktivitet. Chaddock et. al (2010) forskningsresultat visar 

att barn som har bra kondition har bättre minne än barn som har dålig kondition. I 
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Anders Hansens bok Hjärnstark (2016) visar han på ett antal forskningsresultat som 

pekar på att fysisk aktivitet påverkar barns inlärningsförmåga. Hansen (2016) menar att 

även korta pass av fysisk aktivitet ger barn bättre förutsättningar. Ett så kort pass som 

på fyra minuter kan göra barn mer uppmärksamma och att de kan koncentrera sig mer, 

men för bästa effekt bör den fysiska aktiviteten pågå under minst 30 minuter. Enligt 

Hansen (2016) spelar det inte så stor roll vad för fysisk aktivitet det är man gör, utan det 

viktigaste är att få upp sin puls. Alfonsson (2020) däremot är kritisk till Hansen och 

menar att Hansen förenklar dagens samhällsproblem, såsom till exempel stress - att 

stressen bara beror på för lite träning och för mycket skärmtid. Men Alfonsson (2020) 

menar att vi istället måste undersöka och förstå orsaken till problemen, inte “springa 

ifrån problemen” vilket han tycker att Hansen gör. Alfonsson (2020) tycker istället att 

för att lösa samhällets problem så måste man minska på pressen och öka 

återhämtningen. 

 

I förskolans läroplan står det att “Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras 

på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande” 

(Skolverket 2018, s. 7). Det är viktigt för förskolorna att hitta den balansen. Förskolorna 

i Sverige ska vara likvärdiga med varandra, hur blir det när det finns olika profiler eller 

inriktningar på förskolorna? I Sverige finns det förskolor som har specifika profiler eller 

inriktningar såsom idrottsförskolor. Är det verkligen bra att de finns, eller blir det att 

barnen elitsatsas? Ansvaret för valet av förskola är i slutänden vårdnadshavarnas. 

Många förespråkar en tidig elitsatsning, men den kan leda till utslagning, vilket kan få 

till följd att barn tappar lusten och slutar idrotta (Sandberg & Olsson 2013). Barn är 

under sina första år (0-5 år) i en period där det sker snabb utveckling både fysisk och 

kognitivt. Familjens rutiner och vanor formas, förändras och anpassas efter varandra. 

Dessa livsstilsmönster kan påverka hur barnets aktivitetsnivå och rutiner kommer att bli 

under resten av livet. Får barnet möjlighet att utföra både strukturerad och ostrukturerad 

fysisk aktivitet kan det hjälpa till att utveckla motoriken. Genom att hitta en tidsmässig 

balans mellan barns fysiska aktivitet, stillasittande och sömn kan göra att deras fysiska 

och mentala hälsa blir bättre samt att risken för att få fetma minskar (World Health 

Organization (WHO) 2019b). World Health Organization rekommenderar att barn bör 

vara fysisk aktiv på olika sätt i minst 180 minuter varje dag samt att från tre års ålder 

bör barnen göra pulshöjande aktiviteter minst 60 minuter per dag (Willumsen & Bull 

2020). Barnen behöver ha en förebild när det handlar om fysisk aktivitet. Är inte den 

vuxne aktiv blir inte barnet det heller. Den vuxna måste visa hur man ska göra innan 

barnet har lärt sig och det är viktigt med upprepning. Gör den vuxne nya aktiviteter hela 

tiden, hinner barnen inte lära sig rörelserna utan kan tröttna eller tycka det är ointressant 

och svårt (Skolverket 2020).  

 

Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att lyckas oavsett vilken könstillhörighet man 

har (Skolverket 2018), men när det handlar om idrott och fysisk aktivitet är detta inte en 

självklarhet. Idrott har ibland förknippats med att det är pojkar som utför. Detta är en 

bild som flera pedagoger har i sin ryggsäck och på så sätt gör de skillnad mellan pojkar 

och flickor när det gäller att röra sig. På flera olika förskolor har vi hört att pedagoger 

säger att pojkarna måste få gå ut och springa för att bli av med energi, inget som brukar 

sägas om flickor. Fortfarande finns alltså en bild kvar i samhället av att det oftast är 

pojkar som måste röra sig. Faskunger och Sjöblom (2017) beskriver att samhället har en 

bild av att pojkar och män är starkare och anses vara bättre när det gäller idrott, även 

hos elitidrottare finns en skillnad då det finns idrotter som är mansdominerade. Det har 

satsats mer på herrlagen än på damlagen, även om det nu börjar satsas mer på damlagen, 

det syns genom att det skapas fler och fler damlag (Faskunger & Sjöblom 2017). Vi, 



  
 

3 

förskollärare, måste därför lägga grunden till att alla oavsett kön är fysiskt aktiva och 

rör på sig. Men det är viktigt, att den fysiska aktiviteten upplevs lustfylld och inte något 

som är kravfyllt, för då kan en dålig självkänsla kring fysisk aktivitet skapas, som 

hänger med resten av livet. Skulle barn elitsatsas redan i ung ålder finns risken att de 

tappar intresset och inte vill fortsätta med idrotten (Sandberg & Olsson 2013). Med 

tanke på den forskning som finns samt läroplanens skrivningar om rörelse och fysisk 

aktivitet, tycker vi att det skulle vara intressant och motiverat att höra vad förskollärare 

och barnskötare har för kunskaper och erfarenheter kring fysisk aktivitet i förskolan och 

hur de arbetar med fysisk aktivitet i förskolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och barnskötare, som inte arbetar 

på en idrottsförskola, konstruerar kunskaper och erfarenheter kring fysisk aktivitet i 

förskolans kontext. 

Frågeställningar: 

 

• Hur beskriver förskollärarna och barnskötarna fysisk aktivitet i 

förskolan? 

 

• Vilka föreställningar om arbetet med fysisk aktivitet i en idrottsförskola 

framställs av förskollärarna och barnskötarna? 

 

• Vad uttrycker förskollärarna och barnskötarna om pedagogers 

engagemang i barns fysiska aktivitet? 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring barns fysiska aktivitet i förskolan 

samt lärares och vårdnadshavares betydelse för barns fysiska aktivitet. Det redogörs 

även för vad utbildning, extra resurser och material har för inverkan på barns fysiska 

aktivitet. 

 

Nästan 70 procent av alla treåringar i Europa deltar idag i någon slags barnomsorg. I 

andra delar av världen är siffran mycket lägre. Forskning argumenterar för att 

barnomsorgen påverkar barns fysiska aktivitet, men forskning pekar även på att 

förskolebarns fysiska aktivitet är väldigt låg under deras tid i barnomsorgen, detta 

trycker Soini et.al (2016) jämförelsestudie på, där 14 förskolor från Finland och 9 

förskolor från Nederländerna deltar. Syftet var att observera 3-åriga barns fysiska 

aktivitets-vanor på förskolan, där resultatet visade att barnen deltog i stillasittande 

aktiviteter 79 procent inomhus och 53 procent utomhus. Social miljö har visat sig vara 

något som bidrar till ökad fysisk aktivitet, såsom gruppstorlek och lek initierad av barn 

istället för av vuxna, detta visar sig i en studie gjord av Brown, McIver, Pfeiffer, Dowda 

& Pate (2009a) där syftet med studien var att se hur sociala och miljömässiga faktorer 

kan kopplas till förskolebarns icke stillasittande fysiska aktiviteter. Studien tog plats i 

USA där de observerade 476 barn inomhus och 372 barn utomhus och resultatet visade 

till exempel att barns fysiska aktivitet påverkas av hur många barn som är med i 

aktiviteten. Resultatet visar även att lek initierad av barn istället för av vuxna ökar deras 

fysiska aktivitet (Brown et.al 2009a). En högre utbildning bland personalen samt mer 

resurser har även det visat sig påverka barns fysiska aktivitet positivt, det har Dowda, 

Pate, Trost, Almeida & Sirard (2004) studie från USA visat. De har i studien observerat 

266 barn i syfte att se om fysisk aktivitet skilde sig bland tre- och fyraåringar på nio 

olika förskolor, där resultatet visar att förskolor med mer resurser såsom bussar och mer 

material gör att de kan erbjuda mer utflykter och aktiviteter och genom det ökar den 

fysiska aktiviteten.  

 

Willumsen och Bulls (2020) studie, vars syfte är att sammanfatta World Health 

Organizations (WHO) process i att utveckla de internationella riktlinjerna för barns 

fysiska aktivitet, stillasittande och sovrutiner, pekar på att under barnets första fem år är 

de i en period där det sker en snabb utveckling, både fysiskt och kognitivt. Barnets och 

familjens vanor och rutiner formas, förändras och anpassas. Familjens livsstilsmönster 

kan påverka hur barnets aktivitetsnivå och rutiner kommer att bli under resten av livet. 

WHO’s tidigare rekommendationer för fysisk aktivitet gällde främst barn från fem år 

och uppåt, men har sedan 2019 inberäknat även barn under fem år. De 

rekommendationer som förespråkas nu är att barn under fem år bör vara fysiskt aktiva 

minst 60 minuter om dagen, men helst 180 minuter. Det som rekommenderas är att 

barnen har en balans mellan fysisk aktivitet, stillasittande och att sova under en 24h 

period. Resultatet i studien visar att med de här riktlinjerna kan WHO även inkludera de 

barn som är under fem år och inte tidigare ingick i rekommendationerna och de kan 

även tillgodose behoven hos andra länder som inte har resurser att utveckla egna 

nationella riktlinjer (Willumsen & Bull 2020).  

 

 

Det har visat sig att lärare och även vårdnadshavare tror att barn är väldigt aktiva under 

en dag (Tucker, Van Zandvort, Burke & Irwin 2011). Men Tucker et.al. (2011) påpekar 

att forskning visar att förskolebarn inte är så aktiva som vuxna uppfattar att de är. I 

Tucker, et.al. (2011) studie från Kanada, som handlar om fysisk aktivitet och lärares 

perspektiv kring hur fysisk aktivitet kan förbättras, uttrycker lärare i åtta stycken 
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semistrukturerade fokusgrupper att det är viktigt att förskolebarn är fysiskt aktiva, men 

att det saknas plats och en bra struktur för det. Deltagarna tycker att barnen rör sig 

mycket, men att det förstås finns undantag bland barnen. Resultatet visar att majoriteten 

av deltagarna förstår vikten av fysisk aktivitet för förskolebarn och gör sitt bästa för att 

arbeta med det när det är möjligt. Även om studien visar att de flesta deltagarna tycker 

att barnen är tillräckligt aktiva, gav deltagarna förslag på saker som skulle hjälpa till att 

öka den fysiska aktiviteten, som till exempel utbildning av personal, mer utrustning och 

resurser, samt större ekonomi för fysisk aktivitet. Det är något som även Pagnini, 

Wilkenfeld, King, Booth och Booth (2007) studies resultat talar för; att förskolepersonal 

tycker att utökade resurser, träning och professionell utbildning skulle hjälpa dem i sitt 

arbete med barnen. Studien från Australien syftar till att undersöka förskolepersonals 

uppfattningar, genom intervjuer, om barns övervikt och fetma. Resultatet i studien visar 

även att personalen var medvetna och oroliga för övervikt bland barn och ansåg att en 

av de viktigaste uppgifterna de hade var att de uppmuntra barnen till att äta hälsosamt 

och att röra på sig mycket i leken. 

Lärare vet inte vikten av att förskolebarn är fysiskt aktiva och lärarna prioriterar 

oplanerad lek mer än planerad fysisk aktivitet samt att lärare har dåligt självförtroende i 

att främja barns fysiska aktivitet, det hävdar Coleman och Dyment (2013) att forskning 

pekar på. Resultatet från Coleman och Dyment (2013) studie från Australien där de 

genom 16 intervjuer med förskolepersonal undersöker vilka faktorer som begränsar och 

möjliggör förskolebarns fysiska aktivitet, visar däremot att alla deltagare i studien anser 

att fysisk aktivitet är extremt viktigt för förskolebarn. I studien ansåg de att bristen på 

fysisk aktivitet var en viktig faktor för överviktiga barn. Majoriteten av lärarna i studien 

ansåg att barnen var tillräckligt aktiva under en dag på förskolan. Samtidigt visar 

resultat från till exempel Soini et.al (2016) studie att barn faktiskt är delaktiga i 

övervägande stillasittande aktiviteter på förskolans gård. Det visar, trots lärarnas 

uppfattningar om barns fysiska aktivitet, att barn inte är tillräckligt aktiva tiden som de 

spenderar på förskolan (Coleman & Dyment 2013). Trots att Coleman och Dyment 

(2013) trycker på litteratur som pekar på att vuxna som deltar i planerad fysisk aktivitet 

kan öka tiden för fysisk aktivitet för barn, var det inte alla deltagare i studien som ansåg 

att det var viktigt att vara delaktig i barns lek. Detta kan resultera i att barn får olika 

fysiska aktiviteter beroende på lärares uppfattning om barns fysiska aktivitet. Alla i 

studien angav till exempel att de inte fått någon särskild utbildning i fysisk aktivitet 

(2013). 

Sem Obeng (2009) studie om vilka fysiska aktiviteter lärare i förskolan använder, från 

Indiana, USA där 112 lärare medverkade genom att svara på ett skriftligt frågeformulär, 

visar resultatet att de flesta deltagande lärare i studien som arbetade med fysisk aktivitet 

gjorde det utomhus, där aktiviteterna främst var att gunga, spela basket, klättra på 

klätterställningen och att hoppa på studsmatta. De lärare i studien som gjorde fysisk 

aktivitet inomhus med barnen använde motoriskt utvecklande aktiviteter, som till 

exempel yoga. Det gjordes fyra gånger i veckan och anledningen till att göra motoriskt 

utvecklande aktiviteter var, enligt lärarna, att hjälpa barnen att andas rätt, koncentrera 

sig på sitt studerande (genom att lära dem disciplin), träna deras lungor, hålla dem 

mentalt tränade samt att göra deras muskler avslappnade och starka. Lärarna i studien 

ansåg att barn var mycket inaktiva och såg därför fördelarna med att ha fysisk aktivitet. 

Lärarna såg även de emotionella hälsofördelarna av motoriskt utvecklande aktiviteter 

(som yoga), såsom bättre självkänsla, bättre gruppkänsla och social kompetens. Lärarna 

menade att de även använde fysisk aktivitet för att hjälpa barnen hålla sig i form, ha 

roligt och samspela, samt förebygga sjukdomar. De lärare som deltog i studien och inte 
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arbetade med fysisk aktivitet menade att de inte gjorde det på grund av att de inte hade 

rätt utbildning för det och barnen kunde skada sig samt att det var kort om personal som 

gjorde att det inte fanns tid för fysisk aktivitet (2009). 

Som tidigare nämnts har det visat sig att barn mestadels är med i stillasittande 

aktiviteter, vilket framkommit i Brown et.al. (2009a). Det framkommer dessutom i 

resultatet att lärare sällan eller aldrig uppmuntrade barnen att vara fysiskt aktiva, inte 

heller arrangerade lärarna aktiviteter för att öka den fysiska aktiviteten. Brown et.al 

(2009a) argumenterar genom resultatet att lärarna måste vara aktiva för att öka barnens 

aktivitetsnivåer. De menar också att lärarna är passiva när det gäller engagemang och 

deltagande i barns fysiska aktivitet utomhus. Soini, et.al (2016) jämförelsestudie visar 

däremot att barn var mer stillasittande när personalen var med i barns aktiviteter eller 

när den vuxna hade startat leken. Cardon, Van Cauwenberghe, Labarque, Haerens och 

De Bourdeaudhuij (2008) studie från Belgien visar liknande resultat som föregående 

studie. Syftet var genom observationer och med hjälp av stegräknare på 783 barn i 

förskoleåldern se vilka faktorer som påverkar barns fysiska aktivitet på förskolans gård. 

Främst visar Cardon et.al (2008) studie att det var flickor som var mer stillasittande när 

en lärare var närvarande. Även Gagné och Harnois (2013) studie, från Kanada om 

psykosociala förhållanden och fysisk aktivitet i förskolan, har ett resultat som visar att 

barn deltar i mestadels stillasittande aktiviteter tiden de spenderar på förskolan. 46 

stycken förskolepedagoger fick fylla i ett skriftligt frågeformulär och 242 barn 

observerades och fick ha på sig en accelerometer för att mäta deras fysiska aktivitet. 

Resultatet visar även här, som nämnts tidigare, att barnen rör på sig mer när det är färre 

lärare runt omkring dem, som aktiverar barn i fysiska aktiviteter. Studien pekar på att 

psykosociala förhållanden har en direkt effekt på barns fysiska aktivitet. Lärarna i 

studien menar att det är svårt för dem att veta hur de ska komma in i barns lek. Gagné 

och Harnois (2013) understryker att det borde vara relevant att lära både nuvarande och 

framtida lärare hur de kan öka barns fysiska aktivitet.  

Det har framkommit genom Van Cauwenberghe, Labarque, Gubbels, De Bourdeaudhuij 

och Greet (2012) studie om fysisk aktivitet kopplat till lektioner, lärares uppförande och 

fysisk miljö från Belgien, att till exempel för att öka fysisk aktivitet på förskolan bör 

tiden kring information minskas (det kan göra att barnen fokuserar mer på själva 

aktiviteten istället för instruktionerna) och involvera barnen mer i att ta fram 

utrustningen. Även genom att använda mer material kan det öka den fysiska aktiviteten 

bland barnen under planerade fysiska aktiviteter. Studien genomfördes på 35 förskolor 

genom att observera 573 barn under gymnastiklektioner. I Kirk, Fuchs och Kirk (2013) 

studie där fyra förskolor i USA deltog för att integrera fysisk aktivitet i förskolan för att 

öka barnens litteracitet, fick lärarna i studien ta del av ett särskilt utformat program för 

fysisk aktivitet och litteracitet-träning. Programmet utfördes tillsammans med barnen 30 

min varje dag under sex månader i samband med att barnen fick träna på att till exempel 

rimma. Resultatet visar att barnens BMI sjönk och att deras litteracitet ökade under 

dessa sex månader.  

Brown, Smith Googe, McIver och Rathel (2009b) betonar exempelvis att lärares 

entusiasm för fysiska aktiviteter och deras deltagande i fysiska aktiviteter visat sig vara 

viktiga i försök att öka barns engagemang i fysisk aktivitet, speciellt i deras första 

ansträngningar. Brown et.al. (2009b) studie från USA vars syfte var att öka barns 

fysiska aktivitet genom att utveckla, implementera och utvärdera två praktiska lärar-

aktiviteter, visar resultatet till exempel att fysisk aktivitet arrangerad och utförd av 

lärare kan vara ett effektivt sätt att öka barns fysiska aktivitet. Det finns förstås många 

olika faktorer som kan påverka barns fysiska aktivitet negativt, till exempel har barns 
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svårigheter att följa regler i organiserad fysisk lek eller personlighetsdrag såsom blyghet 

och ångest visat sig minska fysisk aktivitet. Detta pekar Reunamo et.al (2014) studie på, 

vars syfte var att undersöka dynamiken i fysisk aktivitet på olika förskolor. Studien som 

genomfördes på 50 förskolor i Finland genom att observera 800 barn, visar att barnen är 

delaktiga i alldeles för lite fysisk aktivitet, att barn som är tillbakadragna och osäkra 

behöver uppmuntran och upplevelser av framgång, samt att utelek startad av lärare är ett 

bra sätt att öka barns fysiska aktivitet. Resultatet i Broström et. al (2015) studie, som 

genomfördes i Australien, Danmark, Estland, Tyskland, Grekland och Sverige, pekar på 

att lärande sker när barn leker, samspelar med andra barn och vuxna, får ta del av flera 

olika aktiviteter och när de är delaktiga i olika saker. Syftet med studien var att 

identifiera lärares åsikter om hur barn lär sig i förskolan genom att använda ett 

internetbaserat frågeformulär. 

2.1 Sammanfattning tidigare forskning 

Tidigare forskning pekar på att barnomsorgen har stor påverkan på barns fysiska 

aktivitet (Soini et.al. 2016). Ökad fysisk aktivitet kan kopplas till mindre barngrupper, 

lek initierad av barn, personalens utbildning och att förskolan har mer resurser (Brown 

et.al 2009a; Dowda et.al 2004; Pagnini 2007). Forskning visar på betydelsen av att vara 

fysiskt aktiv i barndomen, vilket kan påverka barnet under resten av livet (Willumsen & 

Bull 2020).  

Tidigare forskning visar att barn är med i övervägande stillasittande aktiviteter på 

förskolan, men vårdnadshavare och lärare anser och tror att barn är tillräckligt aktiva 

under en dag på förskolan (Tucker et.al 2011; Coleman & Dyment 2013). Lärares 

engagemang och deltagande i fysisk aktivitet kan öka längden och intensiteten på 

aktiviteten, dock visar forskning även på att barn är mer stillasittande när vuxna är 

delaktiga i deras aktiviteter och att barnen rör sig mer när det är färre lärare runt 

omkring dem (Brown et.al 2009a; Gagné & Harnois 2013; Soini et.al 2016).  

Forskning visar att lärare som använder fysisk aktivitet i förskolan gör det för att barnen 

ska få bättre självkänsla, bättre gruppkänsla och social kompetens och även för att 

barnen ska hålla sig i form, ha roligt och samspela (Sem Obeng 2009). När barn får 

delta i olika aktiviteter och är delaktiga i olika saker sker ett lärande.(Broström et.al 

2015). Forskning visar att olika faktorer kan påverka barns fysiska aktivitet. Genom 

fysisk aktivitet kan man till exempel sänka barns BMI och öka deras litteracitet 

(Reunamo et.al 2014; Van Cauwenberghe et.al 2012; Kirk et.al 2013). 
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3 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
I det här kapitlet presenteras det socialkonstruktionistiska perspektivet som är kopplat 

till studiens val av metod (fokusgruppsamtal) och som i analys och diskussion av 

resultatet kopplas till hur deltagarna uttrycker sig och hur de föreställer sig olika 

fenomen kopplat till vårt syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Socialkonstruktionistiska perspektivet   

Socialkonstruktionistiska perspektivet innebär att verkligheten fungerar som en social 

konstruktion, vilket fungerar som ett sätt att skapa mening i världen (Emilson 2003). I 

socialkonstruktionismen handlar det om våra antaganden om vad olika begrepp betyder 

och att människor skapar en bild om vad som är normalt och onormalt (Allwood & 

Erikson 2017). Allwood och Erikson (2017) menar att människor troligen är omedvetna 

om hur en förståelse konstrueras socialt och det gör att verkligheten ses som oberoende 

av hur människor konstruerar den. Konstruktionerna framstår som fenomen i 

människors livsvärldar och konstruktionerna tenderar i vardagen att vara oberoende av 

människors förståelse. Det har även betydelse för hur människor uppfattar andra 

fenomen.  

 

När fokusgruppsamtal sker utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir samtalet 

mellan deltagarna performativa, det vill säga att deltagarna utgår från hur personen 

yttrar sig och inte vad det betyder. Att samtala med flera personer samtidigt kan skapa 

praktiska konsekvenser, det kan till exempel innebära att den som talar försöker få de 

andra deltagarna att godkänna personens värderingar eller försöker tillkännage att de är 

normala (Halkier 2008). Socialkonstruktionismen lyfter fram konstruktionernas 

förbindelse till människors föreställningsvärld, vilken syn människor har på 

verkligheten, åsikter om den och vilka roller och beteenden som blir av de här olika 

faktorerna (Allwood & Erikson 2017). 

 

I socialkonstruktionismen är samspel med andra viktigt för att människan ska kunna 

skapa sin egna kunskap. Samverkan mellan människorna blir en inlärningsprocess. 

Vilken innebörd det blir beror på den gemensamma förståelsen (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017). Personerna som deltar i fokusgruppsamtal skapar en referensram för 

att få insikt om sina erfarenheter, dessa erfarenheter förändras i samspel med andra, 

vilket bidrar till en ökning av ny kunskap. Att få förståelse för något sker i 

interaktionen. Interaktionen är något som socialkonstruktionismen ser som en 

lärandeprocess (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). 

 

Genom att ta ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i den här studien innebär det att 

deltagarnas utsagor och konstruktioner lyfts fram i resultaten. Vi är alltså intresserade 

av hur deltagarna talar och uttrycker sig. Deltagarnas beskrivning av sin verklighet och 

hur den konstrueras är dock ingen objektiv sanning. Analysen handlar om att peka ut 

hur fysisk aktivitet konstrueras utifrån de aspekter som lyfts fram i våra frågeställningar. 

Vi har även valt att problematiserat och synliggöra gränser mellan olika samband såsom 

rörelse och icke rörelse samt vuxnas engagemang eller val att inte engagera sig, detta är 

i enlighet med Allwood och Erikson (2017). 
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4 Metod 
I det här kapitlet presenteras val av metod, urval, genomförande, datainsamling av 

fokussamtal, bearbetning av data, etiska överväganden samt metoddiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras metodval, tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. 

 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ metod valdes för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och barnskötare, som inte arbetar 

på en idrottsförskola, konstruerar kunskaper och erfarenheter kring fysisk aktivitet i 

förskolans kontext. Detta innebar att förskollärarnas och barnskötarnas gemensamma 

diskussioner av fenomenet fysisk aktivitet i förskolan var i centrum för studiens resultat. 

En kvalitativ ansats användes för att genom fokussamtal få en djupgående förståelse för 

förskollärares och barnskötares kunskaper och erfarenheter av fysisk aktivitet i 

förskolans kontext. Detta är i enlighet med Denscombe (2016) som menar att en 

kvalitativ ansats är bra att använda när det handlar om komplexa sociala samspel och att 

evidens som uppstår kommer från det verkliga livet. 

 
4.1.1 Fokusgruppsamtal som forskningsmetod 

Fokusgruppssamtal valdes som metod för att det kan ge ett rikt material på relativt kort 

tid, då tiden spelade stor roll för oss. Fördelen med intervjuer är att ett ämne kan 

utforskas mer djupgående och även följas upp, vilket medför att forskaren kan få 

värdefulla insikter från deltagarna. Att forskaren får data direkt från deltagarna och att 

de har möjlighet att utveckla sina synpunkter (Denscombe 2016), kan ge ett annat 

resultat än ett frågeformulär på internet där respondenterna bara kan svara på 

förutbestämda frågor och alternativ. Det som kan vara en nackdel med att använda sig 

av intervju är enligt Denscombe (2016) att det är svårt att veta om den intervjuade 

verkligen talar sanning, det är svårt att verifiera andras åsikter och känslor. Det går 

alltså inte att veta om det som sägs under intervjun är så som deltagarna verkligen 

tycker eller säger att de gör, vi får lita på att det de säger är sanningsenligt. 

 

En fokusgruppsmetod har en kvalitativ ansats och bygger på det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Fokusgruppsmetoden kan beskrivas som en 

gruppdiskussion där människor träffas för att diskutera olika perspektiv på ett tema 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017), i detta fall fysisk aktivitet i förskolans kontext. 

Kunskapen som framkommer under fokusgruppens samtal utgår ifrån gemensamma 

upplevelser och fokus ligger på de olikheter i den gemensamma förståelsen som efter 

hand kommer fram genom diskussionen. För att få en gemensam förståelse grundar sig 

metoden på fem olika aspekter; att människor samspelar med varandra, att det skapas en 

gemensamhet och att erfarenheter delas, att det är en tillåtande miljö, att deltagarna får 

makten samt att det skapas en medvetenhet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). 

 

Hur många deltagare som bör delta i en fokusgrupp varierar. En rekommendation är att 

det bör vara sex till tolv deltagare, medans andra rekommendationer är fyra till åtta 

deltagare (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Det finns även rekommendationer som 

trycker på att fokussamtalet bör ha sex till åtta deltagare för att en gruppdiskussion ska 

vara optimal. Men det finns även de fokusgrupper där deltagarantalet har varit alltifrån 

tre deltagare till fjorton deltagare (Bloor, Frankland, Thomas & Robson 2001) Men 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) tycker, efter att de genomfört egen forskning, att 

sex deltagare är det ultimata antalet för att få alla delaktiga i diskussionen. Att 

genomföra en mindre fokusgrupp kan ge deltagarna mer tid att uttrycka sina åsikter och 
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erfarenheter, men kan även ge för få diskussioner. Det finns även en risk att den får 

ställas in då för få deltagare dyker upp för samtalet. Om forskaren väljer en större 

fokusgrupp kan det istället ge en större mängd av möjliga svar. Men det kan också vara 

svårt för gruppledaren att hålla i diskussionen och alla kanske inte får chans att uttrycka 

sina åsikter då tiden inte räcker till. Med en mindre fokusgrupp blir det lättare att 

handskas med diskussionerna under samtalet (Bloor et.al 2001; Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017). Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar dock att diskussionernas 

resultat påverkas mer av de medverkande och deras engagemang än av antalet 

deltagare.  

 

Genom fokusgruppsmetoden skapas ny kunskap när deltagarna samspelar med 

varandra. Med den här metoden så ska samspelet mellan deltagarna göra att så många 

synpunkter och tankar som möjligt kommer fram om ämnet som diskuteras (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017). Det viktigaste under ett fokussamtal är inte vad deltagarna 

svarar utan att få till en diskussion mellan deltagarna och på så sätt förstå åsikter och 

normer som finns i gruppens svar (Bloor et.al 2001). Samspelet mellan människorna är 

en lärandeprocess. När deltagarna får delta aktivt genom att berätta sina åsikter och 

ifrågasätta de andra deltagarnas synpunkter synliggörs temat från olika perspektiv. Det 

är därför viktigt att se till hela sammanhanget och förstå diskussionens innebörd för att 

kunna tolka den insamlade datan så rättvist som möjligt. I fokussamtalet blir de 

medvetna om att de inte är ensamma med sitt problem utan att andra upplever samma 

sak. Genom att deltagarna hör de andras åsikter innan de delar med sig av sin egen, 

finns risken att de påverkas av varandra. Deltagarna lär av varandra och forskaren lär av 

deltagarna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017).  

 

Under ett fokusgruppssamtal behövs det någon som leder samtalet, en så kallad 

moderator. Den startar diskussionen och tillför nya perspektiv på ämnet när det behövs 

(Wibeck 2010). Det är viktigt att moderatorn stöttar gruppen och inte kontrollerar den 

(Bloor et.al 2001). Ett fokusgruppssamtal kan vara strukturerat eller ostrukturerat. I ett 

strukturerat samtal styr moderatorn interaktionen mellan deltagarna, medans i ett 

ostrukturerat samtal får deltagarna så mycket som möjligt interagera med varandra 

istället för med moderatorn. Ett strukturerat fokussamtal kan till exempel användas när 

det som ska diskuteras är mer känsligt. Vid ett strukturerat samtal finns risken att 

moderatorns uppfattningar och förkunskaper färgas av på deltagarna och detta kan 

sedan synas i insamlandet av data. Fördelen med att istället ha ett ostrukturerat samtal är 

att deltagarnas egna intressen blir mer framträdande i analysen. En nackdel med 

ostrukturerade samtal är att diskussionerna kan bli oorganiserade och svåra att analysera 

(Wibeck 2010). Det som kan fungera bäst under ett fokusgruppssamtal är, enligt 

Wibeck (2010), att låta deltagarna diskutera tillsammans men att moderatorn är beredd 

på att hjälpa om deltagarna lämnar samtalets ämne.  

 

Det som är viktigt när man använder fokusgruppsmetoden är att deltagarna har något 

gemensamt som är betydelsefullt för forskaren, att det är en homogen grupp. Men det är 

även viktigt att det finns heterogenitet, skillnader, i gruppen som skapar diskussioner 

även om deltagarna har något gemensamt. Men det är av vikt att gruppen inte är för 

heterogen då det kan leda till konflikt och att vissa inte får uttrycka sin åsikt (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren 2017; Bloor et.al 2001). En aspekt i genomförandet av ett 

fokusgruppssamtal är att gruppledaren ska utforma en givande och tillåtande miljö 

under samtalet. Gruppledaren ska främja samspelet mellan deltagarna och inte intervjua. 

Syftet med en fokusgrupp är att deltagarna ska dela sina erfarenheter, är miljön 

tillåtande blir det lättare för deltagarna att just dela med sig. Miljön under samtalet ska 
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vara varm och avslappnad samt att olika åsikter ses som unika och värdefulla. En fördel 

med fokusgrupper är att deltagarna får mer makt och kraft att uttrycka sina åsikter och 

erfarenheter. Det har visat sig att deltagarna har lättare att uttrycka till exempel negativa 

åsikter när de är tillsammans med andra som har liknande erfarenheter av ämnet som 

diskuteras. Att ha gemensamma erfarenheter kan vara ett effektivt verktyg för att kunna 

prata om både negativa och positiva saker, vilket en individuell intervju inte ger samma 

möjlighet till (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017).  

 

I användandet av fokusgruppsmetoden är nyckelfrågor till stor hjälp i samtalet. 

Nyckelfrågorna kan ses som diskussionsfrågor som är lite bredare och ska kopplas till 

syftet i studien. I intervjuguiden som görs inför fokusgruppsamtalet är nyckelfrågorna 

rubriker. Där under tillkommer sedan frågor som är till för att utveckla nyckelfrågorna. 

Frågorna används för att få olika perspektiv på nyckelfrågorna. Rekommendationen är 

att ha fyra till sex nyckelfrågor. Frågorna ska vara kopplade till ett, för deltagarna, känt 

ämne som får dem att diskutera. Frågorna ska vara tydliga, lätta att förstå och av 

intresse för deltagarna. Frågorna i intervjuguiden ska bara vara till stöd och för att hålla 

fokus på temat under fokusgruppssamtalet. Det är viktigt att gruppledaren inte fastnar i 

intervjuguiden, utan istället följer de diskussioner som kommer efterhand under 

samtalet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). 

 

4.2 Urval  

Vid planering av fokusgrupperna var utgångspunkten ett strategiskt urval. Det vill säga 

att deltagarna väljs ut utifrån projektets mål för att få personer som är relevanta (Wibeck 

2010). Även ett subjektivt urval har använts, det innebär att deltagarna väljs ut för att de 

är relevanta för studien. Personerna väljs ut utifrån ett särskilt syfte i åtanke, syftet 

kommer att avspeglas i de handplockade personernas kvalitet och relevans för 

undersökningstemat, i detta fall förskollärare och barnskötare som ska samtala om 

fysisk aktivitet i förskolan (Denscombe 2016).   

 

Ett urval gjordes för att belysa studiens syfte och ge svar på frågeställningarna. Två 

fokusgrupper beslutades initialt att genomföras för att få in en större mängd data och 

mer variation. De två grupperna bestod av både förskollärare och barnskötare som hade 

olika lång erfarenhet av att arbeta i förskolan samt olika erfarenheter av fysisk aktivitet i 

förskolan vilket skulle kunna ge en rik diskussion under samtalet. Som nämnts under 

rubrik 4.1 här ovan är det viktigt att ha en grupp som är homogen men som ändå har 

skillnader, heterogenitet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Deltagarna jobbar på 

förskolor och får därmed en homogenitet. Eftersom de arbetar på olika förskolor och i 

olika arbetslag samt har olika utbildning blir det även en heterogenitet. Initialt var det 

meningen att båda två som genomför studien skulle delta i de två fokussamtalen, men 

för att spara tid fick fokussamtalen delas lika mellan oss som genomför studien och då 

blev en samtalsledare i fokusgrupp ett och den andra samtalsledare i fokusgrupp två. Då 

det inte var möjligt att genomföra fokussamtal nummer två tillsammans med alla 

deltagare samtidigt, på grund av tidsbrist, fick det delas upp i två olika fokussamtal, där 

två förskollärare deltog i ett fokussamtal två och i fokussamtal deltog en förskollärare 

och två barnskötare. Studiens resultat påverkas av att det blev tre fokussamtal och inte 

två som det först var bestämt, men fick trots det en stor mängd data som analyseras i 

resultatkapitlet. 

 

De personer som tillfrågades och tackade ja till att delta i studien, har alla någon som de 

känner som också deltar i studien. Det kan vara en fördel att deltagarna i fokusgruppen 

känner varandra sedan tidigare. Då har de en relation till varandra och kan därför 
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relatera till varandras tankar, det kan medföra att deltagarna samtalar mer öppet om sina 

åsikter. Det kan även finnas fördelar med att deltagarna inte känner varandra, att det 

istället är först då deltagarna vågar prata mer öppet. Om deltagarna inte hade känt 

varandra hade det blivit en annan diskussion, vilket hade gett oss ett annat resultat. Det 

kan även påverka deltagarna negativt om bara vissa känner varandra sedan tidigare. Det 

kan göra att en del exkluderas i diskussionen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017).  

 

I tabellen nedan kan du läsa vilka deltagarna är i studien, namnen är fiktiva. I 

resultatdelen kommer det framgå från vilken fokusgrupp citaten kommer, ibland är det 

också utskrivet med namn på personen.  

 

Fokusgrupp Namn År i förskolan Åldersgrupp Yrkesroll 

1 Olivia 17 år 1-3 åringar Barnskötare 

1 Sofie 10 år 2-3 åringar Barnskötare 

1 Katarina 25 år 3-4 åringar Barnskötare 

1 Hilda 10 år 1-3 åringar Förskollärare 

1 Mikaela 25 år 3-4 åringar Förskollärare 

2 Karin 12 år 1-3 åringar Förskollärare  

2 Linnea 5 år 4-6 åringar Förskollärare 

3 Sara 23 år 3-4 åringar Barnskötare 

3 Elsa 25 år 3-4 åringar Barnskötare 

3 Clara 15 år 4-6 åringar Förskollärare 

(Tabell 1.) 

 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis togs en kontakt med förskollärare och barnskötare på några relativt 

närliggande traditionella förskolor i två medelstora kommuner i södra Sverige. Den 

första kontakten gjordes via mail för att fråga om personerna skulle vara intresserade av 

att delta i ett fokusgruppssamtal, vid ett utvalt datum. De personer som sedan 

meddelade att de var intresserade av att delta fick då ett mer formellt informationsbrev 

(se bilaga A) skickat till sig per mail, där syfte, metod och etiska aspekter redogjordes 

för.  

 

En semistrukturerad intervjumetod valdes, då det enligt Denscombe (2016) handlar om 

att intervjuaren har särskilda ämnen och frågor som ska svaras på och den som 

intervjuar ska vara flexibel kring ordningen på frågor och ämne. Den som intervjuas ska 

få möjlighet att utveckla synpunkter och få prata mer ingående om ämnet. Det är öppna 

svar, där det viktigaste är att den som blir intervjuad får möjlighet att mer utförligt 

framföra sina åsikter (Denscombe 2016). För att deltagarna i fokussamtalet skulle få 

möjlighet att uttrycka sina åsikter fick diskussionerna under samtalet bli uttömda innan 

nästa fråga ställdes. Den som var samtalsledare var delaktig så lite som möjligt i den 

pågående diskussionen för att främja diskussionen mellan deltagarna. 
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Fokussamtalen genomfördes på två olika förskolor, som har anknytning till deltagarna i 

studien. Vid själva tidpunkten för fokussamtalen fick deltagarna skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga B) innan samtalet började. När fokussamtalet startade 

bjöds deltagarna på fika och regler kring diskussionen gicks igenom. Fokussamtalens 

regler utgick från Dahlin-Ivanoff och Holmgrens (2017) diskussionsregler; att inte tala i 

munnen på varandra, att vara ärlig med sina åsikter, att det inte finns några svar som är 

rätt eller fel, att allt som sägs under samtalet är viktigt och värdefullt samt att allt som 

sägs under samtalet stannar i gruppen. Diskussionsregler användes för att alla skulle 

känna att de kunde tala fritt och öppet om sina åsikter och synpunkter. Därefter startade 

samtalet, med några uppvärmningsfrågor (se bilaga C) för att bryta isen. Sedan fortsatte 

samtalet med utgångspunkt i intervjuguiden och nyckelfrågorna (se bilaga C) för att få 

svar på studiens syfte och frågeställningar och för att samtalet skulle hållas till ämnet 

under fokussamtalet. Diskussionen avslutades efter 90 minuter eller när samtalsledaren 

kände att ämnet var uttömt. 

 

4.4 Datainsamling av fokussamtal  

För att samla in data under fokusgruppssamtalet användes ljudinspelningsfunktionen på 

samtalsledarens mobiltelefon, detta för att underlätta arbetet med analysen samt för att 

det skulle göra deltagarna mer avslappnade, än om videoinspelning hade använts. 

Denscombe (2016) menar att videoinspelning ger en större bild av intervjun då video 

fångar både icke-verbal och verbal kommunikation mellan deltagarna. Men video kan 

istället kännas påträngande för deltagarna så det är sällan videoinspelning används 

under en intervju, utan ljudinspelning är, enligt Denscombe (2016) fullt tillräckligt. 

Under fokussamtalet håller samtalsledaren i diskussionen och antecknar under samtalets 

gång. På så sätt kan samtalsledaren även dokumentera samspel och kroppsspråk mellan 

deltagarna utan att använda videoinspelning.  

 

Eftersom det i princip är omöjligt att hinna skriva ner allt som sägs under samtalet, så 

bör en inspelning av något slag göras, med ljud eller video. Det är viktigt att se till så 

allt fungerar innan själva samtalet, det kan till exempel vara bra att ha två stycken som 

spelar in, om en av dem inte fungerar. Att använda video för att samla in data gör det 

lättare för en mer fördjupad analys, men att analysera videomaterialet tar väldigt lång tid 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Att bara använda ljudinspelning går lika bra, när 

till exempel en diktafon används kan deltagarna lättare tänka bort den och prata som om 

diktafonen inte var där. Men ett problem med att använda ljudinspelning är att det inte 

syns vem som pratar och det kan vara svårt att skilja på röster om gruppen till exempel 

enbart består av samma kön. Därför är det bra att någon gör anteckningar under 

samtalets gång (Wibeck 2010). 

 

4.5 Bearbetning av data  

Efter att data samlats in, genom ljudinspelning och fältanteckningar, analyserades datan 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med en analys är att skapa en bättre 

förståelse för den insamlade datan (Denscombe 2016). För att kunna analysera 

fokussamtalen har alla tre fokussamtal transkriberats i tre olika dokument, detta för att 

kunna se helheten av fokussamtalen.  

 

När transkriberingarna var klara gjordes en indexering av materialet, det vill säga att 

datan organiserades och kategoriserades utifrån studiens frågeställningar för att lättare 
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få en överblick av datan, samt kunna återkomma till data av särskilt intresse. På så sätt 

blev det lättare att välja ut relevanta citat till resultatdelen. Enligt Denscombe (2016) 

och Bloor et.al (2001) är det bra att göra en indexering för att få fram det mest relevanta 

för studien. I bearbetningen av datan fokuserades det på helheten av den insamlade 

datan för att inte fastna i något en enskild person kommenterat, vilket även Bloor et. al 

(2001) och Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) poängterar är viktigt att tänka på.  

 

Det blev tydligt när den insamlade datan transkriberades hur viktigt det var att lyssna 

flera gånger på de inspelade samtalen för att få transkriberingen helt korrekt, ord för 

ord. Tyvärr är det svårt att återskapa stämningen och det som sägs genom kroppsspråk 

när en inspelad intervju transkriberas. Men för att göra samtalet så korrekt som möjligt 

skrevs skratt, hummanden och andra ljud ut. Detta är i enlighet med hur Halkier (2008) 

beskriver hur processen med transkriberingen kan utföras. Halkier (2008) beskriver 

även att det kan vara svårt att transkribera samtalet då deltagarna pratar i mun på 

varandra, vilket i bearbetningen av datan upplevdes vara svårt då deltagarna vid flera 

tillfällen pratade i mun på varandra och avslutade varandras meningar. Något som var 

en fördel vid bearbetningen av den insamlade datan var att den som höll i fokussamtalet, 

var den som gjorde transkriberingen, då det var lättare att minnas vem som sa vad och 

vem som gjorde vad. När den insamlade datan bearbetade fick även samtalsledaren en 

inblick i hur frågorna ställdes till deltagarna, vilket är väldigt lärorikt. Även Halkier 

(2008) beskriver att det är lärorikt för samtalsledaren att få läsa hur hen har ställt 

frågorna till gruppen. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I samband med studier med människor måste forskarna ta hänsyn till vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska principer: Informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Med informationskrav menas att den som deltar 

i studien ska få reda på vad syftet med studien är och att det är frivilligt att delta samt att 

deltagaren kan, när som helst, avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet är att deltagaren 

får skriva på en samtyckesblankett. När deltagaren skriver på samtyckesblanketten ger 

den sitt samtycke till att delta i studien. Även här ska det framgå att det är frivilligt att 

delta och att man när som helst, utan anledning, kan avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar ska avidentifieras så att ingen mer än 

deltagarna och forskarna vet vem som har deltagit. Efteråt har de tystnadsplikt så att 

detta inte sprids. Nyttjandekravet betyder att studien och uppgifter inte får spridas 

vidare eller lånas ut till någon annan studie och obehöriga (Vetenskapsrådet 2002).  

 

När tillräckligt många personer tillfrågats till studien, skickades ett mail med 

information kring studien (se bilaga A). Informationsmailet innehöll bland annat 

studiens syfte, de forskningsetiska principerna, hur samtalet skulle gå till samt hur datan 

skulle samlas in, bearbetas och användas. Vid samtalet fick deltagarna skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga B), som innebär att de ger sitt samtycke att delta i studien 

samt att insamlat material får användas, genom ljudupptagning. Deltagarna får också 

veta att de kommer få fiktiva namn, så att det inte går att spåra vem som deltagit och 

sagt vad. Det är vår uppgift att se till att det inte kommer ut vilka som deltagit och att de 

uppgifter som samlats in stannar i detta forskningsprojekt så att det inte sprids vidare till 

obehöriga (Vetenskapsrådet 2017). Utifrån de etiska aspekterna var det viktigt för oss 

att i enlighet med vetenskapsrådet (2002, 2017) skapa en trygghet för deltagarna genom 

att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna.  
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4.7 Metoddiskussion  

Under arbetet med studien har syfte och metod formulerats om flera gånger på grund av 

olika anledningar, där de största anledningarna handlar om tid och om virussjukdomen 

covid-19, även kallad corona. Först var tanken att undersöka hur barns inlärning och 

utveckling påverkas av fysisk aktivitet, genom enkäter, men det kändes som att det 

skulle bli svårt att mäta och valde i nästa metodval istället att göra en fallstudie med 

observationer på en idrottsförskola och på en traditionell förskola. Tiden var dock kort 

och då corona medförde en risk för smitta och smittspridning valdes att inte göra 

observationer på förskolor. För att ändå få in ett bra material för oss att analysera valdes 

tillslut att genomföra fokussamtal. Då corona även i genomförandet för fokussamtalen 

satte käppar i hjulet, på grund av att flera deltagare blev sjuka och även inte ville delta 

på grund av risken att kunna bli smittad, så blev två fokussamtal inställda. Till sist blev 

det tre fokussamtal där deltagarnas tidsbrist var en bidragande faktor.  

 

För att studien skulle kunna ha en tillförlitlighet eller trovärdighet bör den ha ett tydligt 

beskrivet tillvägagångssätt, genom att beskriva de metoder som använts och hur 

resultatet kommit fram genom det. Genom att använda citat i resultatet kan studiens 

trovärdighet styrkas (Denscombe 2016). En fördel som också kan ge en större 

trovärdighet i studiens resultat när det gäller fokusgrupper är att ha spelat in 

intervjuerna, så att det som sägs kommer fram samt att ingenting missas. Om en intervju 

inte spelas in kan saker som sägs lätt glöms bort och kommer då inte med i resultatet 

(Kihlström 2007).  

 

Det är upp till läsaren att bedöma om denna studies resultat i tillräcklig grad liknar det 

egna sammanhanget och därmed är överförbara till hens kontext. För att underlätta för 

läsaren finns information om studiens metodval, deltagarnas yrke och kontext 

(Denscombe 2016; Wibeck 2010). Vår studie äger rum på olika förskolor vilket skulle 

kunna ha en överförbarhet på många andra förskolor i Sverige. I fokussamtalen är det 

även med två, för Sverige, kända yrkesgrupper; barnskötare och förskollärare. Det är 

enbart kvinnor med i studien, på grund av att inga män arbetade på förskolorna. De här 

aspekterna gör att studiens resultat skulle kunna, utifrån läsarens perspektiv, ha en 

överförbarhet till andra förskolekontexter. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel har det utifrån den insamlade empirin identifierats tre teman som svarar 

på studiens syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i studiens inledning och 

tidigare forskning presenteras i slutet av varje tema en analys av resultatet med 

utgångspunkt i inledningens litteratur, den tidigare forskningen och det 

vetenskapsteoretiska perspektivet. Citaten i resultatet representerar 

fokusgruppsamtalens gemensamma diskussioner, som är enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet där samspel, antaganden och föreställningar kring 

olika fenomen är viktiga aspekter. I socialkonstruktionismen och fokussamtal blir 

samverkan mellan människor en lärandeprocess (Allwood & Erikson 2017; Dahlin- 

Ivanoff & Holmgren 2017). 

 

För att förtydliga vilka fokusgrupperna och deltagarna är i kommer tabell 1 som finns 

under 4.2 urval. 

 

Fokusgrupp Namn År i förskolan Åldersgrupp Yrkesroll 

1 Olivia 17 år 1-3 åringar Barnskötare 

1 Sofie 10 år 2-3 åringar Barnskötare 

1 Katarina 25 år 3-4 åringar Barnskötare 

1 Hilda 10 år 1-3 åringar Förskollärare 

1 Mikaela 25 år 3-4 åringar Förskollärare 

2 Karin 12 år 1-3 åringar Förskollärare  

2 Linnea 5 år 4-6 åringar Förskollärare 

3 Sara 23 år 3-4 åringar Barnskötare 

3 Elsa 25 år 3-4 åringar Barnskötare 

3 Clara 15 år 4-6 åringar Förskollärare 

(Tabell 1.) 

 

5.1 Fysisk aktivitet 

I detta tema presenteras förskollärarnas och barnskötarnas beskrivningar av fysisk 

aktivitet i förskolan samt om arbetet med fysisk aktivitet är planerad eller spontan, hur 

ofta den sker och om barnen rör sig tillräckligt samt om inaktiva barn. 

 
5.1.1 Definition av fysisk aktivitet 

I empirin beskriver deltagarna att fysisk aktivitet är något som kan göras både inom- 

och utomhus. Det kan vara att ha gympa där det tränas på att kråla, klättra, krypa och 

hoppa. De berättar också att gå på promenad är en fysisk aktivitet. 

 
S: det är väl att barnen ska utmana sig själva och sin motorik, både i inne och 

utemiljö, röra på sig. Alltså klättra, hoppa, krypa, kråla, de förutsättningar 

dom har, springa smyga, gå på tå, all aktivitet med kroppen 

Samtalsledare: mm, någon som 
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K: jag känner likadant som dig (tittar på S) med det där, även kroppskontroll, 

rör sig både fort och sakta och balansträning, aah  

S: mm  

K: och få hela kroppen att jobba med smådelar och stora delar, mm 

O: det första man kommer att tänka på är ju nån form av gympa som man 

har eller nån röris eller så, men det är ju så mycket mer och det säger man ju, 

nu får vi gå ut och springa av oss lite eller liksom så ju 

S: mm ja det kan ju va allt från att gå på promenader, gå i skogen och så ha 

gympa eller hinderbana 

O: ja eller gå i nån backe  

S: ja-a 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett beskriver de fysisk aktivitet som all aktivitet som utförs med kroppen, 

utifrån de förutsättningar barnen har. De tycker även att fysisk aktivitet handlar om 

kroppskontroll och balansträning, ha gympa, hinderbanor och gå på promenader till 

exempelvis skogen. 

 
L: lite spontant då gympan som vi har upp med barnen, just nu bara en gång 

i veckan. typ 10 min en kvart å där man både ser alltså hur motoriken är 

grovmotoriken är för barnen, eh och även att de ska få känna att det är roligt 

och meningsfullt med rörelse och det här att få röra sig till musik tänker ja 

nu har jag ju inget ansvar för det här och så, kort 

K: mm. å ja tänkte mycket med rör, fysisk rörelse fysisk aktivitet, för små 

barn är för mig viktigt dels det styrda där man tänker att vi verkligen tränar 

olika motoriska eh rörelser mycke grundrörelse alltså de här stora 

grundmotoriska rörelserna att vi verkligen ser till att vi har då styrda 

aktiviteter där krypa åla klättra, där sånt tränas utifrån det att har visat sig har 

ett bra resultat då men det kanske vi kommer in på sen det här, nä men att 

det just finns forskning som visar att har du bättre koll på din kropp så har du 

lättare för andra ämnen att lära dig så därför tycker jag att förskolan har ett 

jätte ansvar, därför jag tror inte alls, ja har aldrig sett och jag tror verkligen 

inte att barn automatiskt tränar på alla de här rörelserna. 

(Fokusgrupp två) 

 

Under fokussamtal två handlar diskussionen främst om barns grund- och grovmotorik 

och de menar att barn inte automatiskt tränar alla rörelser som till exempel kråla och 

klättra och att det är viktigt att träna olika motoriska rörelser. De pratar även om 

forskning som pekar på att ha bättre koll på sin kropp gör att du har lättare inom andra 

områden och att därför har förskolan ett stort ansvar. 

 
C: Ja men man känner ju att den fysiska aktiviteten påverkar allt annat man 

gör ... tycker ja och att det finns så mycket olika fysiskt men just det där att 

promenera iväg alltså göra den fysiska aktiviteten rolig att man inte hamnar i 

att “ja nu måste vi gå, nu måste vi gå” utan att man ser en lust i att ta sig till 

olika platser och upptäcka saker under tiden, man få in den fysiska 

aktiviteten på ett roligt sätt  

S: och lite utmaningar så här tänker jag att man klättrar kanske uppför ett 

berg eller att man ska ta sig liksom ner liksom så eller upp i nåt träd och 

gripa tag i nån gren och så  

E: sen tycker jag att barn är så olika för det finns ju dom som rör sig hela 

tiden så finns det dom som vi måste pusha lite och se lite extra å få röra på 

sig för det finns ju många som rör sig hela tiden 

C: och dom som verkligen måste få röra sig för å va med i andra saker vi 

gör  
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E: mm 

C: det är ju också ganska spännande hur mycket man faktisk kan påverka 

barnens hela da genom att ha den fysiska aktiviteten som ständigt 

återkommande om man har ett behov av det  

S: mm 

(Fokusgrupp tre) 

 

I fokusgrupp tre pratar de främst om vilken påverkan den fysiska aktiviteten kan ha och 

att det måste kännas lustfyllt och att genom den fysiska aktiviteten kan man utmanas. 

De uttrycker också att barn är så olika, en del rör sig mycket och andra får de pusha lite 

extra för att röra på sig. 

 

Diskussionerna i de olika fokussamtalen liknar varandra på så sätt att fysisk aktivitet i 

förskolan är att röra på hela kroppen på olika sätt. Både i fokusgrupp två och tre trycker 

de även på att fysisk aktivitet kan påverka barnen under hela deras dag och att fysisk 

aktivitet kan ge positiv effekt i andra saker man tar sig för. I fokusgrupp två uttrycker de 

att förskolan just därför har ett stort ansvar när det gäller barns fysiska aktivitet. En 

viktig aspekt som deltagarna tar upp är även att den fysiska aktiviteten i förskolan måste 

kännas lustfylld och rolig för barnen. 

 
5.1.2 Fysisk aktivitet som planerad och spontan 

Det som är utmärkande i alla tre fokusgrupperna är att den fysiska aktiviteten främst är 

spontan, då den sker varje dag. Det de uttrycker som planerat är mer sällan under 

veckan och det de berättar, som planerad fysisk aktivitet, är gympan och utflykten som 

de har. 

 

När frågan om den fysiska aktiviteten är främst planerad eller spontan ställs, svarar de i 

fokusgrupp tre så här:  

 
C: väldigt både och  

S: mm 

C: vi har egentligen bara som du pratade om där gympapasset och utflykten, 

kan man väl tänka att de är som en planerad rörelseaktivitet också annars är 

det mycke spontant  

E:mm  

S:mm de som råkar bli  

E: aa 

C: det är dans och de är musik och de är kojbygge och de är klättring alltså 

de är mycke sånna typer av fysiska aktiviteter och de är oftast utifrån 

barnens intresse som dom uppkommer  

E: mm aa 

S: sen hade ju vi också med förra gruppen så hade vi då att vi skulle ha röris 

typ en gång om dan lite så där 

(Fokusgrupp tre) 

 

Deltagarna i fokusgrupp tre uttrycker att den spontana fysiska aktiviteten främst 

uppkommer utifrån barnens intressen, men att de har ett par planerade fysiska 

aktiviteter. 

 
M: att det spontana men medvetna alltså det här att man fångar upp 

tillfällena så det är medvetet att man utmanar dom men inte att vi har 

planerat tidigt alltså innan  

K: det är ju våra samlingar i sånna fall  
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M: mm 

K: ibland att vi har lite planerat, alltså där ha man ju en tanke  

M: mm 

K: med att göra olika saker och där brukar ju en liten stund bli till kroppen 

M: mm 

K: eller jag brukar tänka så iallafall 

M: ja men  

K: dom här små rörelserna att man gör lite balansträning och ja använder 

smådelar i kroppen [skratt] 

O: jaa 

M: lite koordination med ramsor och sånna saker 

J: mm 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett är det också främst spontan fysisk aktivitet som ges tid för, men även 

om den är spontan så menar en av deltagarna att det ändå handlar om en medveten 

fysisk aktivitet, att det finns utrymme under dagen för fysisk aktivitet.  

 
O: men man, man rör ju sig ganska mycket spontant så, men just det här 

planerade känner jag att vi inte har riktigt inne hos oss 
S: näe men jag känner ju också att det är ju så många andra bitar som ska in 

hela hela tiden så man tänker så här, aa men rör på sig det gör dom gott och 

väl då blir det ju inte mycket utav den där planerade utan det blir ju mest 

spontana när man ser att vi har behov av det  
K: mm 
S: det är lite synd alltså har man en planerad tror jag man får in fler barn åå 

få fånga upp intresset lite mer  
H: jag tänker då också att man kan då eh skulle kunna bli bättre på att ha 

planerade aktiviteter åå just få pulshöjande att för det har man också sett att 

det är det som är viktigt 
(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett ser de att andra åtaganden hindrar dem att ha mer planerad fysisk 

aktivitet och att det då blir främst spontant, de vill bli bättre på att ha planerade 

aktiviteter då det skulle kunna intressera fler barn att vara med i aktiviteten. 

 
L: men eftersom de tycker gympa är roligt borde vi ju ta in det mer om man 

ska lyssna på barnen egentligen, så borde vi ju ta in det mer. 
K: mm, precis och man kan ju variera den gympan  
L: och det har vi ju pratat om bara de sista veckorna här ju att vi ska 
(Fokusgrupp två) 

 

I fokusgrupp två uttrycker de att det är viktigt att lyssna på vad barnen säger om rörelse. 

Eftersom barnen tycker gympa är roligt så uttrycker de i fokusgruppen att de borde ha 

mer av det och att de har pratat om det den senaste tiden. 

 

I de tre fokusgrupperna är det främst spontan fysisk aktivitet som får ta plats på 

förskolan, men det finns inslag av planerad fysisk aktivitet också, såsom gympa, 

utflykter och vid samlingar. Den spontana fysiska aktiviteten är främst utifrån barnens 

intressen som dansa, bygga koja och klättra. Deltagarna vill ha mer planerad fysisk 

aktivitet för att det kan fånga barnens intressen mer och att de vill ha mer pulshöjande 

aktiviteter för att det är viktigt. De uttrycker även att de borde lyssna mer på barnen, för 

att de har sett att barnen tycker om gympa och borde därför ha det oftare. 
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5.1.3 Fysisk aktivitet som sitta, gå och klättra 

När deltagarna svarar på frågan om barnen på förskolan rör på sig inom de 

rekommenderade 60-minuterna för fysisk aktivitet så blir svaren olika, deltagarna 

uttrycker att det är beroende på barn och hur långa dagar barnen har på förskolan. 

 
S: aa de undrar ja  

E: mm  

S: om vi får inte alla  

E: inte alla  

C: neej  

S: inte ens när vi är ute alltså alla är ju inte  

E: ne en del sitter ju stilla i sandlådan  

S: springer runt å leker, de tror ja inte  

C: sen är de ju ofta dom som promenerar runt, men de är ju klart de är ju inte 

lika som dom här som springer  

E & S: Nee 

C: de blir ju en stor skillnad  

S: ja dom som klättrar 

C: en del har ju lätt en timmes fysisk aktivitet 

(Fokusgrupp tre) 

 

I fokusgrupp tre är de frågande till om barnen verkligen uppnår rekommendationen på 

60 min per dag. De uttrycker att det är en del barn som är mycket stillasittande även ute, 

det är skillnad på de barn som springer och klättrar och de som sitter i sandlådan. 

 
S: men dom går ju ändå till å från, när dom går till åå från matsalen åå dom 

går runt på avdelningen  

H: mm jo det är klart att man går men jag tänker om det är fysisk  

M: man kanske ska va, lite mer att faktiskt observera dom på det viset 

H: ja 

M: är det faktiskt några som är väldigt mycket stilla hela tiden  

H: för det tänker, aa jo det klassar inte jag som fysisk aktivitet att gå till åå 

från … det är ju mer en 

S: då är det ju också om man tänker fysisk aktivitet alltså olika åldrar, för en 

liten kan det va jättestor fysisk aktivitet åå gå alltså från dörren till sandlådan 

H, M: aa  

O: mm 

S: medans en stor då, är det ju liksom en baggis  

H: mm mm 

S: så det är ju stor skillnad 

H: nä så, det handlar det ju också om aa ålder åå eh  

M: det är det ju med 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett är åsikterna olika, då de ser på fysisk aktivitet på olika sätt. Där en 

deltagare uttrycker att fysisk aktivitet är att gå till och från matsalen och gå runt på 

avdelningen, medan en deltagare inte håller med, men de kommer överens om att det 

handlar om olika barn och olika åldrar. Där det för ett litet barn kan vara svårt, men lätt 

för ett större barn. 

 
K: så jag tycker absolut att de rör sig 60 minuter och de tror jag de gör där 

uppe också  

L: ja de tycker jag och när vi är ute så sitter dem inte still så mycket heller  

K: ne ne kan va nån enstaka 
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L:  de gräver lite en stund men sen är de iväg  

K: men när du gräver är du ju fortfarande fysiskt aktiv och du måste flytta 

dig för att hämta den grejen och du måste göra det för att, jag tänker att det e  

L: ne dem sitter ju inte still, vi gungar ju inte 

K: vi gungar inte och det är väldigt bra för då kan du vara väldigt stilla  

L: mm 

(Fokusgrupp två) 

 

Det visar sig även i fokusgrupp två att de ser fysisk aktivitet på olika sätt, där Linnéa 

uttrycker att barnen sitter stilla och gräver i sandlådan, medan Karin menar att barnen 

fortfarande är fysiskt aktiva genom att gräva i sandlådan, då de måste förflytta sig för att 

hämta saker. Detta är något Linnéa ändrade åsikt om och höll sedan med Karin. 

 

Det som visar sig i resultatet är att deltagarna har skilda åsikter om barn faktiskt uppnår 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. I två av fokusgrupperna är de oense kring vad 

som ses som fysisk aktivitet, då det beroende på barn och sammanhang kan se olika ut 

vad som är fysisk aktivitet. Genom diskussion kommer deltagarna fram till att det kan 

se olika ut för ett litet barn och ett stort barn och vad som görs i en specifik aktivitet, 

såsom att gräva i sandlådan. I fokusgrupp tre tror de inte att barn når 

rekommendationerna då de uttrycker att många barn är stilla, men att det är skillnad på 

de barn som springer och klättrar mer än de barn som är stilla. 

 
5.1.4 Fysisk aktivitet för de som inte vill 

På frågan om det finns barn som inte vill vara fysiskt aktiva, höll alla deltagare med om 

det finns. Enligt deltagarna handlar det till exempel om barns intresse, ovana och att de 

är bekväma. 

 
K: ja det har jag stött på  

L:mm, ja, det är klart att det finns  

K: det gör det absolut de som undviker det  

Samtalsledare: ja, varför är det så då tror ni?     

L: undrar om det är att de inte känner sig bekväma med det då att de känner 

sig oeh inte klumpiga men det här att det motoriska är jobbigt, svårt  

K: mm 

L: men de är också kanske att de inte får träna sig från att va så, jag tror det 

är viktigt det ni har här  bland de små  

K: ja det tror jag med 

(Fokusgrupp två) 

 

Fokusgrupp två uttrycker att de har träffat barn som inte vill vara fysiskt aktiva och att 

det kan bero på att barnen har svårt med det motoriska och att de inte har fått träna sig i 

att vara fysiskt aktiva. 

 
C: asså de finns ju dom som definitivt hellre väljer att vara stilla men dom 

kanske heller inte har blivit introducerade i de rörliga på de sättet så att man 

inte riktigt har, asså de är lite vad man har med sig i bagaget känner jag  

E: precis (ohörbart) 

C: är man van vid att sitta hemma och spela tvspel med sina föräldrar då är 

man kanske inte så jätteintresserad av å gå ut på långpromenader, medans 

går man alltid ut på långpromenad med familjen så kanske man tycker att de 

är  

S: å man ser ju även stora barn som liksom blir burna in hit  

E: mm  
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S: av liksom sina föräldrar åh ja men asså man funderar ju verkligen på hur 

de är då, hur mycket rör man sig asså när man tycker att man ska bära sitt 

stora barn till  

C: sen har ju vi överlag mycke lättare här att aktivera barnen vi får ju ofta de 

där när vi gått på långa utflykter “har ni gått hela vägen” 

(Fokusgrupp tre) 
 

I fokusgrupp tre uttrycker de att det finns barn som hellre är stilla, men att de inte har 

blivit introducerade till att vara rörliga, de menar även att det är vårdnadshavarna som 

påverkar sina barn till både mer eller mindre fysisk aktivitet och de ifrågasätter 

vårdnadshavare som bär sina äldre barn till förskolan.  

 
H: jaa det tänker jag att det absolut åå då tänker jag att det handlar kanske 

ofta om att man ehmn har det lite aa ss, men aa men svårt grovmotoriskt så 

att det är svårt att springa, det är svårt att klättra, det är svårt att cykla åå då 

så vill man, asså har man testat att cykla tillräckligt många gånger åå det inte 

funkar så är det inte så roligt längre så det tänker jag absolut 

M: och att man är lite rädd  

H: aa  

M: man har (ohörbart) som inte vågar som, en ovana att kanske …. ibland 

kan det va försiktiga föräldrar att man liksom inte, att man säger akta åå 

hjälper lite mycket sådär att man, men att man kan aa, det är så olika barn 

H: mm 

M: man är olika modig eller hur man vågar utmana sig, en del utmanar sig 

mer än man har förnuft till åå en del vågar inte alls prova på 

H: nä  

M: att, det har vi märkt att pusha dom här att, egentligen en del behöver 

aldrig höra akta, va försiktig, vänta, utan dom, en del behöver liksom mer 

pushning  

H: mm 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett uttrycker de att barn kan ha det svårt grovmotoriskt och de nämner 

även att det hos inaktiva barn kan finnas en rädsla hos barnen, men också att 

vårdnadshavarna för över en försiktighet på barnen. De uttrycker exempelvis att vissa 

barn inte behöver höra ord som akta, var försiktig eller vänta. 

 
K: ja tror det att det har dels har det med en personlighet att göra hos ett barn 

att man man kan ju ha barn det kan man ju även se på mindre barn jag tänker 

inte på förskola alltså barn som är väldigt lugna och väldigt försiktiga och 

kanske lite rädda av sig och de som de är lite rädda för det är klart att vi inte 

gör de 

L: ne  

K: och då har dem kanske då blir man, upplever ja kan man bli lite hämmad 

eller att man har kanske föräldrar som har stark oro för att man ska skada 

sig  och som liksom  

L: (mummel) 

K: nej klättra inte där, nej gör inte de, så ja då är det olika men men absolut 

då ja menar då kan de barnen bli så att de automatiskt undviker de om de 

inte har ett starkt driv själva då klättrar dem ju ändå  

L: ja ja men dem som inte har de ja 

(Fokusgrupp två) 

 

Även i fokusgrupp två uttrycker de att det från vårdnadshavarna kan projiceras över en 

oro till barnen när de visar en rädsla för att barnen ska skada sig. Det kan enligt 
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deltagarna göra att barnen automatiskt undviker vissa saker om barnen inte har ett starkt 

driv, för då rör de på sig ändå. De uttrycker att det handlar om barnets personlighet. 

 
H: aa så jag tänker nu att den bästa rörelsen för barn som är lite svåra att få 

med det är nog den spontana, alltså gå ut i skogen  

K, M: mm 

H: för då blir det liksom, då har man inte riktigt nåt val, utan då är ju stubben 

där åå jag måste ju klättra över den liksom eller så eh sen kan man ju utmana 

dom på andra vis men det är ju en början liksom för att lära känna sin kropp 

åå att när man, jag snubblar faktiskt inte varje gång  

M: bara gå på en stig 

H: mm 

M: liksom där det är rötter åå stenar åå så får man lyfta sina fötter, alltså den 

är ju jättebra 

K: aa 

H: alltså skogen är ju liksom motorikträning faktiskt 

(Fokusgrupp ett) 

 

M: men jag tänker på det här lustfyllda är ju väldigt viktigt då, det ska ju va 

kul, det måste ju va det absolut viktigaste inte exakt vad man gör 

K: näe  

H: näe 

K: det ska va den här glädjen  

M: att man känner kicken liksom att man, är man försiktig så vågar man att 

man liksom, åå så vill man igen eller hittar nånting som passar alla 

(Fokusgrupp ett) 

 

Det deltagarna i fokusgrupp ett anger är att det bästa för de barn som är inaktiva är den 

spontana fysiska aktiviteten, som till exempel när man går till skogen, för där har man 

inget val utan måste röra på sig. De säger även att det är viktigt att den fysiska 

aktiviteten är lustfylld och rolig samt att det viktigaste inte är vad man gör då, utan att 

det ska vara en glädje. 

 

I de olika fokusgrupperna kunde deltagarna se olika orsaker till att barnen var inaktiva, 

dels kunde det vara att barnen hade det svårt grovmotoriskt, ovana att röra sig samt att 

de känner sig klumpiga eller är bekväma, men även barnets personlighet har betydelse 

för hur de känner inför fysisk aktivitet. Det deltagarna även såg som en anledning till att 

barn var inaktiva var hur vårdnadshavarna påverkar sina barn, antingen genom att vara 

fysiskt aktiva själva eller genom att inte vara det. Vårdnadshavarna kan även överföra 

en oro till barnen som gör att de inte vågar vara fysiskt aktiva. 

 
5.1.5 Analys av fysisk aktivitet 

I resultatet framkommer en delad bild av vad deltagarna i fokusgrupperna ser som 

fysisk aktivitet i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna och barnskötarna anger att 

den fysiska aktiviteten kan utföras både inom- och utomhus och att den fysiska 

aktiviteten handlar om att använda sin grovmotorik såsom att kråla, klättra, krypa och 

hoppa och även promenader. Det kan kopplas till World Health Organiziations (2019a) 

definition av fysisk aktivitet. Det förskollärarna och barnskötarna uttrycker som viktigt i 

resultatet är att den fysiska aktiviteten måste kännas lustfylld för att ett intresse ska 

väckas. De ser även att förskolan har ett stort ansvar när det handlar om fysisk aktivitet, 

vilket även Soini et.al (2016) pekar på, att barnomsorgen påverkar barns fysiska 

aktivitet. I likhet med Chaddock et.al (2010) och Hansen (2016) uttrycker deltagarna i 
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fokussamtalen att fysisk aktivitet även har en positiv effekt på barn som kan ge avtryck 

under hela dagen och i andra saker barnen gör. 

 

I resultatet kring hur förskollärarna och barnskötarna utövar planerad eller spontan 

fysisk aktivitet är resultatet övervägande lika i alla tre fokusgrupperna. Deltagarna 

uttrycker att den fysiska aktiviteten främst är spontan, men att de har ett par stycken 

inplanerade aktiviteter såsom gympa och utflykter. När det handlar om spontan fysisk 

aktivitet är det främst utifrån barnens intresse, vilket enligt deltagarna är viktigt, men 

även om det är mycket spontant ska det enligt resultatet vara en medveten spontan 

fysisk aktivitet. Resultatet visar att förskollärarna och barnskötarna tycker att den 

fysiska aktiviteten är viktig och att de borde ha mer planerad fysisk aktivitet, då de 

tycker att det lockar fler barn att utöva fysisk aktivitet. Men det uttrycks även i resultatet 

att det finns flera saker som påverkar den planerade fysiska aktiviteten och det är därför 

det blir främst spontant. Det har i både Tucker et.al (2011) och i Sem Obengs (2009) 

studier framkommit att olika saker påverkar den fysiska aktiviteten, som till exempel för 

lite plats, struktur, tid och lite personal. Det skulle kunna vara några anledningar till att 

förskollärarna och barnskötarna i vårt resultat uttrycker att det finns olika saker som 

påverkar den fysiska aktiviteten, som till exempel att det är många saker som ska hinnas 

med.   

 

Gällande resultatet som handlar om barn rör sig minst 60 minuter om dagen, kopplat till 

rekommendationerna från World Health Organization (2019b), är resultatet skiftande. 

Deltagarna i fokusgrupp ett och två uttrycker olika åsikter om barnen var tillräckligt 

aktiva eller inte, utifrån vad de ansåg vara fysisk aktivitet. Deltagarnas åsiktsskillnader 

fick andra deltagare att ompröva sina egna åsikter kring hur barn är fysiskt aktiva i olika 

situationer. Genom de gemensamma diskussionerna kom deltagarna fram till att det 

finns även fysisk aktivitet hos barn som är i sandlådan och att fysisk aktivitet är olika 

för olika barn beroende på till exempel ålder. Kopplat till det socialkonstruktionistiska 

perspektivet så kan deltagarna i en fokusgrupp, enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017), skapa ny kunskap när de samspelar tillsammans. När deltagarna kan ge sina 

åsikter och ifrågasätta andras, så kan ämnet som diskuteras ses från olika perspektiv. 

Deltagarna i fokussamtal tre var istället frågande till om barnen faktiskt är tillräckligt 

aktiva, vilket är en motsats till vad forskningen från både Tucker et.al (2011) och 

Coleman och Dyment (2013) visar. Då det visat sig att majoriteten av lärare och även 

vårdnadshavare anser och tror att barn rör sig tillräckligt under en dag på förskolan. 

Dock visar både Soini et.al (2016) och Brown et.al (2009a) resultat att barn är främst 

stillasittande under en dag.  

 

I resultatet var alla deltagare eniga om att det finns de barn som inte vill vara fysiskt 

aktiva. De anger att barn som är inaktiva är det för att de har svårt för grovmotoriken, 

att de är ovana, klumpiga eller är bekväma och även att det handlar om barnets 

personlighet. Reunamo et al (2014) anger till exempel olika faktorer som påverkar barns 

fysiska aktivitet, som exempelvis barns personlighetsdrag. Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) trycker även på att de barn som är motoriskt osäkra kan bli uteslutna 

från lek. Det resultatet även visar är att deltagarna tycker att vårdnadshavarna påverkar 

barns fysiska aktivitet, deltagarna i fokusgrupp tre ifrågasätter till exempel 

vårdnadshavare som bär sina stora barn till förskolan. Skolverket (2020) lyfter vikten av 

att när det handlar om fysisk aktivitet behöver barn en förebild, är till exempel de vuxna 

inte aktiva då är inte barnet det heller. Willumsen och Bull (2020) pekar även på att en 

familjs livsstilsmönster påverkar barnet genom hela dess liv. I resultatet uttrycker även 

deltagarna att vårdnadshavarna kan projicera rädsla på sina barn och att vissa barn 
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aldrig behöver höra att de ska vara försiktiga utan istället väcka deras rörelseglädje och 

se till att den fysiska aktiviteten är lustfylld och rolig och då är det inte så viktigt vad 

man gör, vilket är i enlighet med Hansen (2016) och Sandberg och Olsson (2013).  

 

5.2 Föreställningar om fysisk aktivitet i idrottsförskola 

I detta tema presenteras förskollärares och barnskötares föreställningar om vad en 

idrottsförskola är, varför vårdnadshavare väljer att placera sitt barn på en idrottsförskola 

samt att deltagarna i studien upplever att det känns som att det blir elitsatsning på små 

barn.  Eftersom ingen av deltagarna i fokusgrupperna har någon erfarenhet av vad en 

idrottsförskola är, spekulerar de tillsammans vad det skulle kunna innebära. 

 
5.2.1 Definition av idrottsförskola  

När frågan om hur deltagarna tror att till exempel en idrottsförskola arbetar med fysisk 

aktivitet ställs, så diskuterar de fram och tillbaka om hur det kan vara på en 

idrottsförskola, men de uttrycker även att de inte vet.  

 
S: jag tänker att man får pröva på alla möjliga aktiviteter då  

Samtalsledare: mm 

C: å en förskola känns ju mer som en rörelseförskola  

S: jaa 

E: jaah 

C: mer än en idrott 

S: de låter så stort  

E: jaa 

C: innebandy liksom på den här har vi profil innebandy  

[skratt] 

C: de går ju inte  

S: spela basket  

C: de måste ju handla om rörelse, att dom är mer fokuserade på att kanske 

verkligen uppfylla de här med 60 minuter riktig aktiv rörelse liksom 

(Fokusgrupp tre) 

 

I fokusgrupp tre uttrycker de att på en idrottsförskola handlar det om att pröva olika 

idrotter, men att det känns mer som en rörelseförskola för att idrott låter så stort. De 

uttrycker också att en idrottsförskola kanske är mer fokuserade på att uppfylla 

rekommendationen om 60 min per dag. 

 
S: jätteolika 

O: jaa nä mer fokus på idrott där då, spela dom fotboll mer eller liksom, jag 

kände nu vi hade fram bandyklubborna ju  

H: mm 

O: åå det var ju en utmaning också åå slå på en liten boll åå sen kanske det 

blir att man fäktas lite med dom, då får man lära sig hur man hanterar dom, 

men det är ju en idrottsförskola jobbar dom mycket med idrott då liksom 

S: det låter ju som det då, då kan jag ju tänka eller jag bara tänker spontant 

jag har ingen aning att om det är en idrottsförskola att dom är mer lite inne 

på reglerna 

O: mm 

S: såhär, aa vi spelar fotboll, men det är inte så noga om den åker ut i kanten 

eller om den åker [ohörbart] mål, aa men det är mål, vi flyttar den pinnen 

lite  

H: mm 
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S: men idrottsförskolan kanske dom är så här, näe det är dom här reglerna 

som gäller eller det här ska ni tänka på, här är linjerna, här får ni skjuta, nu 

får du göra faul, då får du sitta på bänken  

Samtalsledaren: mm 

K: oojsh  

[skratt] 

S: jag kan absolut ingenting om sport men ja aa 

Samtalsledaren: aa näe 

O: ja nä men man undrar ju men man vet ju inte 

S: nä jag har ingen aning  

H- nä jag tänker också att dom kanske har mer eh planerade fysiska 

aktivteter att deras projekt eh är liksom av fysisk eh karaktär  

Samtalsledare- mm 

H- ja men så att man har inte plantering som ett projekt på dom förskolorna 

utan man jobbar med kroppen åå så  

K- en bredd på det kanske mer 

(Fokusgrupp ett) 

 
M: åå mer det här pulshöjande fokus tror jag  
H: ja 
M: eller vad vet jag  
[skratt] 
M: det är säkert jätteolika där också 
H: aa 
K:  ja det är det ju säkert 
O: mm 
M: men kanske kopplar till annat att det påverkar då hjärnan kanske att 

kunna jobbat med alltså lite mer den tanken kan finnas 
H: ja att man jobbar mycket med att rörelse är viktigt liksom  
M: mm 
H: det det gör man ju överallt  
K: det gör ju vi med aa 
H: men jag tänker att man på ett väldigt medvetet sätt har det som  
O: mm åå olika varianter på det då alltså ja som sagt bredden liksom 
H: mm 
K: det tror jag med mm 
(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett är de mer inne på att på en idrottsförskola är det mycket fokus på 

regler. De säger till exempel att de själva kanske inte är så noga med just reglerna. 

Deltagarna säger även att de pulshöjande aktiviteterna är mer i fokus och att på en 

idrottsförskola är det en större bredd på den fysiska aktiviteten. 

 
K: ja ja tänker utan att ha en aning, att de kanske har mer material alltså 

klassiska gympamaterial tänker jag att de har mer det vet jag inte men jag 

skulle gissa de  

L: och jag tänker att de har de fokuset också  

K: ja men det hoppas man ju 

L: Ja men jag tänker att de har med de hela tiden  

K: aa 

L: Och att dom planerar in mycket att det får va som nån röd tråd 

K: men jag har ingen som helst erfarenhet  

L: ne jag har inte pratat med nån som har jobbat på en sån förskola  

K: inte ja heller så jag har noll aning 
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L: Men men undra om de inte eller de kanske har tillgång till nån gympasal 

mer  

K: så kan de också va 

(Fokusgrupp två) 

 

Det uttrycks i fokusgrupp två att på en idrottsförskola kanske de har mer material som 

de har med sig hela tiden och att det är en röd tråd. Men det vet inte för att de aldrig 

pratat med någon från en idrottsförskola. 

 
K: mer att man liksom både material och övningar eller så här att man har 

mer kunskap och bredd på [Deltagarna pratar i munnen på varandra] 

H: åå också att pedagogerna  

K: på aktiviteten kanske 

H: aa,att man har  

S: att man har den extra kunskapen också 

K: mm 

(Fokusgrupp ett) 

 

Även i fokusgrupp ett pratas det om att det nog finns mer material att tillgå på en 

idrottsförskola, men också mer övningar samt att pedagogerna som arbetar där har mer 

kunskap. 

 

I de olika fokusgrupperna har de olika föreställningar om hur en idrottsförskola arbetar 

med fysisk aktivitet. Några tror att det är mycket fokus på regler, medan andra tänker att 

de provar många olika idrotter, men även att pulshöjande aktiviteter står i fokus och att 

det är en större bredd på en idrottsförskola. Deltagarna tycker dock att det känns stort 

med idrott och att det mer borde vara en rörelseförskola. Deltagarna tänker att en 

idrottsförskola har mer material, mer övningar och att pedagogerna som arbetar på en 

idrottsförskola har större kunskap. Deltagarna säger även att de inte vet hur det är på en 

idrottsförskola. 

 
5.2.2 Idrottsförskola som vårdnadshavarnas intresse  

Det finns en stor likhet i de olika fokusgruppernas diskussioner där de spekulerar i att 

största anledningen till att vårdnadshavare väljer en idrottsförskola till sina barn är för 

att de själva har ett stort intresse för fysisk aktivitet. 

 
K: då tror jag man är ganska asso med forskningen att vi sitter för mycket 

still 

L: eller så är man själv idrottare 

K: ja  

L: eller så har  

K: eller så tycker man bara det är roligt själv ja   

L: och att det är bra såklart att få röra sig  

K: ja ja skulle gissa att det är därför 

(Fokusgrupp två) 

 

Två anledningar som deltagarna i fokusgrupp två anger till att vårdnadshavare sätter 

sina barn på en idrottsförskola är för att forskning visar att vi är stillasittande och att 

vårdnadshavarna själva tycker det är roligt. 

 
M: sen kanske man väljer [harklar sig] väljer en idrottsförskola för att det 

skrivs ju ganska mycket om att barn är väldigt stillasittande och man kanske 
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vill motverka eh den utvecklingen som ändå är i samhället för att det blir 

mer och mer så  

H: mm 

M: så känner man att det känns ju sunt tror jag 

K: ja jag hade satt mina barn där [skratt] 

H: aa 

K: ja men det hade jag 

(Fokusgrupp ett) 

 

Även i fokusgrupp ett är de inne på att det skrivs mycket om att barn är väldigt 

stillasittande och då väljer man en idrottsförskola till sitt barn för att motverka 

stillasittande. De menar att det känns sunt och en av deltagarna i fokusgruppen vill till 

exempel själv ha sina barn på en idrottsförskola. 

 
C: från början liksom när man står där å väljer förskola till sitt barn då väljer 

man kanske inte en idrottsförskola om man själv inte är speciellt intresserad 

av rörelse  

S: nee  

C: om det inte är så att man tänker tvärtom att vi är lite dåliga på att röra oss 

hemma så man kanske ska få förskola där man rör sig mer  

S: om de är ett nytt fenomen kan jag tänka mig  

E: de tror jag inte att man tänker så  

C: ne de känns inte så  

S: att man tänker ehe att dom rör ju sig för lite så de är klart att de e jättebra 

då om de finns en idrottsförskola, om dom har kommit nu liksom, så här att 

man börjar få upp ögonen att man rör sig för lite 

(Fokusgrupp tre)  

 

I fokusgrupp tre spekulerar de i om vårdnadshavarna sätter sitt barn på en 

idrottsförskola för att de rör sig för lite hemma, men det är ändå överens om att så är 

nog inte fallet, men de tycker att det är bra att man börjar få upp ögonen kring att man 

rör på sig för lite. 

 

De tre fokusgrupperna spekulerar kring varför vårdnadshavare väljer en idrottsförskola 

till sitt barn, de tror att det kan vara på grund av vårdnadshavarnas egna idrottsintresse 

samt att det finns forskning och att det skrivs mycket om att vi är mycket stillasittande. 

De menar att det kan vara för att motverka stillasittande och att det känns sunt. En av 

deltagarna vill till exempel ha sina egna barn på en idrottsförskola. De spekulerar även i 

om vårdnadshavarna väljer en förskola just för att de rör på sig för lite hemma, men de 

tror nog inte det. De tycker dock att det är bra att vi får upp ögonen för att vi är 

stillasittande. 

 
5.2.3 Elitsatsning på barn 

Deltagarna i de tre fokusgrupperna berättar att de tycker att det känns som att 

vårdnadshavarna vill elitsatsa sitt barn när de väljer att sätta sitt barn på en 

idrottsförskola. 

 
M: ja men så tänker jag bredden är bra, jag kan mer bli (ohörbart), det är 

säkert inte så men jag tänker att bara dom inte tänker så här elit  

K: men inte på en förskola, skola sen kanske men  

M: näe men vad tänker föräldrarna  

K: förskolan där känner jag där måste ju bredden finnas 

M: ja 
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K: för att väcka allting  

M: mm 

K: sen börjar man att toppa  

M: mm 

K: eller 

M: man toppar ju så för tidigt idag 

K: ja det gör man ju  

M: alltså jag tänker med idrotter med  

K: det vore ju hemskt om det vore redan på 

M: där försvinner ju lusten känner jag 

O: ja det gör det ju  

M: ganska tidigt elitsatsa på unga lag 

K: men man kan ju inte börja direkt på förskolor 

M: näe det blir, det låter nästan lite för idrott, att man blir lite rädd för 

(ohörbart) 

O: aa 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett uttrycker de att det är bra med en bredd, men de ser kritiskt på att 

elitsatsa och att toppa idrottslag tidigt, vilket de uttrycker kan göra så att lusten 

försvinner. Deltagarna tycker att man inte kan elitsatsa på förskolan, en av deltagarna 

uttrycker att hon blir lite rädd. 

 
K: precis olika idrottsgrenar liksom 

S: lite som att man elitsatsar? 

K: lite så får ja ju känslan av men så kanske de inte e  

L: ja vet inte [skrattar]  

K: för för mig hade det varit bättre om de va profil rörelseprofil  

L: mm 

K: aa, så 

L: men de hade väl varit konstigt för det har de ju på alla förskolor  

K: ja och de tycker jag man bör ha men du skulle ju kunna nämen vi har de 

extra mycket 

(Fokusgrupp två) 

 

I fokusgrupp två uttrycker deltagarna att det känns som en elitsatsning, men att de inte 

vet om det är så. De säger att det vore bättre med en rörelseprofil, men menar också att 

det har ju alla förskolor. 

 
C: jag såg nämligen nån på tvn som höll på att träna sitt treåriga barn tror jag 

att de va i tennis å de va ju enbart att han skulle bli proffs  

E: ojojoj 

C: men dom är väl lätt räknade får man hoppas  

E: de får vi hoppas  

[skratt] 

E: de låter hemskt  

S: verkligen  

C: absolut  jättehemskt men eeh jag skulle tro att mycke intresse kommer 

hemifrån  

(Fokusgrupp tre) 

 

Clara i fokusgrupp tre berättar om ett tv-program där en vårdnadshavare elitsatsade sitt 

treåriga barn och detta är något alla i fokusgrupp tre uttrycker som något problematiskt. 

 
M: sen tänker man dom här små som vi har i förskolan  
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K: aa-a 

M: dom behöver ju egentligen inte ha så mycket inriktning åt nåt av dom 

hållen utan där ska det vara ganska mycket lek åå rörelse 

K: lekfull eller liksom 

M: alltså så  

K: ja aa 

M: för man är ju väldigt tidig med att det ska inriktas mot nånting att man 

ska börja väldigt tidigt med nån sorts idrott 

K, H: mm 

M: det är ju inte det viktiga egentligen utan det är ju leka, röra sig i skogen, 

fantasi 

K: mm 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett uttrycker deltagarna att i förskolan borde det handla mer om lek och 

rörelse än om någon särskild inriktning, för idrott är inte det viktigaste utan det är att 

leka, röra sig i skogen och använda sin fantasi.  

 

De olika fokusgrupperna är kritiska till att elitsatsa och de ser en rädsla i att toppa lag, 

det kan göra så att man tappar lusten. De vet inte om det är en elitsatsning det handlar 

om, men känslan är att det är så. Deltagarna uttrycker att det vore bättre med en 

rörelseprofil på förskolan, men menar också att det har alla förskolor. Det borde istället 

handla mer om lek och rörelse, snarare än om idrott. 

 
5.2.4 Analys av föreställningar om fysisk aktivitet i idrottsförskola 

Det här är ett tema där vi får veta något om deltagarnas föreställningar om 

idrottsförskolor. Ett tema som väcker intressanta diskussioner. I resultatet framkommer 

det att deltagarna i fokusgrupperna tror att en idrottsförskola provar många olika 

idrotter, vilket kan ses i relation till Broström et.al (2015) som menar att ett lärande sker 

hos barn när de får samspela och delta i olika saker. Men deltagarna tror även att det är 

mer fokus på regler på en idrottsförskola. De tror också att det finns mer material att 

tillgå på en idrottsförskola. Just det att det finns material menar Pagnini et.al (2012) och 

Van Cauwenberghe (2002) är en av förutsättningarna för en ökad fysisk aktivitet. Det 

som också visar sig i resultatet är att deltagarna tycker att på en idrottsförskola borde det 

finnas personal som har ett extra intresse och en större kunskap, som i likhet med 

Dowda (2004) menar att en högre utbildning bland personalen också kan öka den 

fysiska aktiviteten. 

 

I resultatet framkommer en samstämmighet i deltagarnas föreställningar om att 

vårdnadshavarna väljer en idrottsförskola till sitt barn är utifrån deras egna intresse för 

fysisk aktivitet. Vilket även visar sig när en av deltagarna uttrycker en önskan att själv 

ha sina barn på en idrottsförskola. De ger även uttryck för att forskning visar på att vi är 

mycket mer stillasittande nu för tiden, vilket både Brown et.al (2009a) och Gagné och 

Harnois (2013) studier pekar tydligt på, och det kan vara en anledning till att 

vårdnadshavare väljer att placera sitt barn på en idrottsförskola. Men Gudiol (2014) 

menar istället att det finns inget som säger att mer är bättre, utan det kan snarare bli för 

mycket. 

 

I alla tre fokusgrupperna visar resultatet att förskollärarna och barnskötarna ser en risk 

med idrottsförskola just för att det kan kännas som en elitsatsning. Att det ska ske 

elitsatsning på så små barn uttrycker deltagarna känns problematiskt. Deltagarna 

uttrycker en rädsla för att det börjar redan i förskolan. Även Sandberg och Olsson 
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(2013) beskriver att de inte tycker att elitsatsning ska ske i ung ålder, då det kan bli att 

barnen tröttnar och inte vill fortsätta när de blir äldre. Några deltagare beskriver också 

att förskolan bör handla om lek och rörelse snarare än idrott, för annars kan barnen 

tappa lusten. I Sem Obengs (2009) studie arbetade lärarna till exempel med fysisk 

aktivitet av flera olika anledningar, men en anledning var för att barnen skulle ha roligt. 

Vilket även några av deltagarna uttrycker som en viktig aspekt. 

 

I resultatet får vi reda på deltagarnas antaganden och föreställningar om fenomenet 

idrottsförskola, detta är i enlighet med Allwood och Erikson (2017) som menar att 

socialkonstruktionismen handlar om hur människor skapar en bild om vad olika begrepp 

betyder. Halkier (2008) beskriver även att inom socialkonstruktionismen ska samtalet 

vara tillåtande och otvunget, att alla som känner att de har något att säga kring det som 

diskuteras ska få göra det samt att det då heller inte finns några rätt eller fel, utan ämnet 

diskuteras fram. Vilket syns i resultatet, att deltagarna i de olika fokusgrupperna gjorde. 

Flera av deltagarna tycker att det skulle vara spännande att veta hur det är på en 

idrottsförskola och få reda på vad de gör på dagarna. Att bli mer insatt i vad de gör kan 

få oss att uppfatta nya saker kring idrottsförskolor, vilket även kan ses utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv i enlighet med Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017). 

 

5.3 Fysisk aktivitet och pedagogers engagemang 

I detta tema presenteras vad förskollärarna och barnskötarna uttrycker om pedagogers 

engagemang och om pedagoger bör vara förebilder i den fysiska aktiviteten med barn. 

 
5.3.1 Fysisk aktivitet som något roligare med pedagogers deltagande 

Under de olika fokusgrupperna uttrycks vikten av att pedagoger är engagerade och är 

förebilder, vilket gör att barn blir mer aktiva enligt deltagarna. 

 
M: dom tycker det är kul när vi engagerar oss  

K: precis vad jag skulle säga  

M: aa 

K: alltså det ser man ju en stor vinst för där får man ju med fler och fler och 

fler om vi är med också 

M: mm verkligen 

(Fokusgrupp ett) 

 

I fokusgrupp ett uttrycker de att barnen tycker det är kul när pedagogerna engagerar sig 

och att de ser en vinst i att många vill delta när pedagoger är engagerade. 

 
K: och ute också sen tror jag något som vi är väldigt dåliga på att själva va 

förebilder och aktiva, för det upplevde jag när jag jobbade på kålroten, att 

när vi var ute vi lekte datten hela tiden  

L: mm 

K: typ eh å just att man själv är med och springer  

L: mm 

K: att man dels är en förebild och sen tror jag att det blir väldigt bra för lekar 

när man är med 

L: Absolut 

K: men det är ganska jobbigt  

(Fokusgrupp två) 
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Karin i fokusgrupp två berättar att hon tycker att vi är dåliga på att vara förebilder. Hon 

säger också att lekarna blir bättre om de själva är med, men det kan vara jobbigt.  

 
M: man har ju kvar dom längre tider om man själv är med, vi har ju vårt 

rörelserum så även i det spontana man [harklar sig] om man själv kommer in 

och är med så kan man va kvar ganska länge, alltså man håller kvar ett 

intresse lite längre tid om man själv är med och kan utmana det vidare lite åå 

ah  
K: med lite stöttning 
O: man kan fånga ganska många  
M: ja man kan fånga ganska många … det är roligt  
H: ja just när det är motorik och rörelse åå så tänker jag då att man kan ofta 

fånga upp många då är inte antalet så himla eller det spelar inte så jättestor 

roll att man ah rör sig ändå eller så, så det är tacksamt just när man kan ha 

många på en vuxen tänker jag 
M: och man kanske kan fånga dom barnen som inte spontant rör sig lika 

mycket, man kan få med lite fler barn 
H: mm 
M: för alla är ju inte dom här spontana motoriska, man är ju så olika där  
K: mm ja det smittar ju när man kör igång en lek eller en aktivitet 
M: mm 
K: så vill ju fler och fler va med  
M: mm 
(Fokusgrupp ett) 

 

Något som också kommer fram i fokusgrupp ett är att deltagarna upplever att leken eller 

aktiviteten håller på längre om en vuxen är med i den, att barnens intresse hålls kvar lite 

längre. De säger också att motorik och rörelse kan fånga många barn och när man rör 

sig så spelar inte antalet så stor roll. De uttrycker även att de som inte spontant rör sig 

kan man fånga och att det smittar när en vuxen startar en lek eller aktivitet. 

 
S: de tror jag i dagens samhälle, ja tror man ser alldeles för mycke 

stillasittande vuxna [skratt] de är de man ser jättemycket hemma  

C: å på nåt sätt så är de ju barnen gör ju som vi gör  

E: jaa  

S: precis  

E: vi ska ju vara förebilder  

C: sätter vi oss stilla hemma å tänker omen om man tänker 

hemmasituationen om man tänker att barnen ska ut å röra på sig de gör ju 

inte dom  

S: nee de gör dom ju inte  

C: alltid själva utan då måste man också   

S: ne dom vill ju ha med även om dom är större  

C: precis  

S: man ska ju följa med så de är klart man ska ju (mummel) 

C: men här märker man ju otroligt väl tycker ja att dom väldigt gärna vill att, 

eh me  

E: mm  

S: mm  

C: sen funkar de ju inte alltid rent praktiskt men dom gångerna de gör de, å 

dom är ju ganska många å att man gör de, liksom hellre göra de i fem 

minuter än inte alls 

E: mm  

S: mmm 
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C: egentligen är de ju inte nåt svårt att säga ne men nu orkar ja inte längre 

för så är de ju ibland när de gäller springning till exempel 

E: jajaja  

C: men då har man ju iallafall gjort de så mycket man fixar de, man behöver 

kanske inte alltid säga nej bara för för att liksom så, så jag tror de är 

jätteviktigt å va me  

E: tror ja me å goda förebilder 

(Fokusgrupp tre) 

 

Deltagarna i fokusgrupp tre berättar att vi vuxna måste vara förebilder för barnen. De 

beskriver att även vuxna är alldeles för stillasittande och är vi det blir barnen det också, 

barn gör som vi gör. Men de säger också att även om vi ska vara förebilder och vara 

engagerade i barnens fysiska aktivitet är det inte alltid att det går praktiskt. De säger att 

ibland kan det räcka att man är med i fem minuter än inte alls. 

 

I de tre fokusgrupperna ser de en fördel av att pedagoger är engagerade i barns fysiska 

aktivitet, för då vill många barn delta. De menar att vuxna är dåliga på att vara 

förebilder för barnen. Engagerar sig pedagogerna blir lekarna bättre, även om det kan 

vara jobbigt. De uttrycker också att lekar håller längre om vuxna deltar och att deras 

intresse hålls kvar längre. Rörelse fångar många barn och det spelar inte så stor roll hur 

många man är när man gör en fysisk aktivitet tillsammans. De uttrycker även att det 

smittar när en pedagog startar en lek eller aktivitet och genom det kan man fånga de 

barn som inte alltid spontant rör sig. Vuxna är för stillasittande och de behöver vara 

goda förebilder istället, men de menar att det inte alltid går att vara med, men fem 

minuter är bättre än inget alls. 

 
5.3.2 Analys av fysisk aktivitet och pedagogers engagemang 

I resultatet uttrycker deltagarna att det är viktigt att vuxna är förebilder när det gäller 

den fysiska aktiviteten, samt att vuxna är delaktiga och engagerade för att få med alla 

barn. I Skolverket (2020) beskriver de just detta att barnen behöver ha förebilder vid 

fysisk aktivitet, den vuxne måste vara med och visa hur barnet ska göra innan det har 

lärt sig. Dock säger några deltagare att det kan vara jobbigt att vara aktiva. Även om det 

är jobbigt så behöver vuxna vara förebilder och visa att det är roligt att röra sig 

(Andersson 2020). Då deltagarna har en gemensam bild av att det är viktigt att 

pedagoger är engagerade och är förebilder behöver de inte känna att de ska försöka 

övertyga eller få ett godkännande från de andra deltagarna, att det de säger är normalt 

som annars kan bli en konsekvens i diskussioner utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektivet (Halkier 2008).  

 

Även om deltagarna i studien betonar att de tyckte det var viktigt med engagerade 

pedagoger så finns det forskning som säger att barn blir mer stillasittande om de vuxna 

deltar i leken (Soini et.al 2016; Gagné & Harnois). Brown et.al (2009a) menar däremot 

att vuxna måste vara aktiva för att öka barnets aktivitetsnivå. De beskriver också att 

vuxna inte är engagerade och delaktiga i barns fysiska aktivitet utomhus. Skulle de 

vuxna däremot vara delaktiga i den fysiska aktiviteten med barnen menar Coleman och 

Dyment (2013) att längden och intensiteten av barnets lek ökar. Det är något som 

deltagarna i fokusgrupp ett också uttrycker att de upplever att barnen är med längre i 

leken eller aktiviteten om en pedagog är med. 
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5.4 Sammanfattning resultat och analys 

I resultatet framkommer det att deltagarna hade olika uppfattningar om vad fysisk 

aktivitet innebär. Det är något som kan ske både inne och ute samt att det handlar om 

grovmotorik såsom kråla, klättra, krypa, hoppa och gå promenader. Det är liknande den 

beskrivning av fysisk aktivitet som World Health Organization (2019a) har. Fysisk 

aktivitet är något som ska kännas lustfyllt och roligt enligt deltagarna. Deltagarna i 

studien upplever att den fysiska aktiviteten oftast är spontan men att de har ett par 

planerade aktiviteter i veckan, såsom gympa och utflykt. Alla deltagarna uttrycker att 

fysisk aktivitet är viktigt och att de borde ha fler planerade tillfällen i veckan än vad de 

har nu. Dock uttrycker de att det finns faktorer som gör att de inte får till fler tillfällen 

än vad de har, det är något även forskning pekar på. Tucker et. al (2011) och Sem 

Obengs (2009) beskriver olika faktorer som kan påverka att inte den fysiska aktiviteten 

blir av, exempelvis för lite plats, struktur, tid och lite personal. Även om deltagarna i vår 

studie inte har så många planerade tillfällen där barnen är fysiskt aktiva tror ändå de 

flesta deltagarna att barn uppnår World Health Organizations (2019b) 

rekommendationer om att barnen bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. 

Dock är inte alla deltagarna övertygade om att det verkligen är så, utan att flera barn är 

mest stillasittande under dagen, detta är något som även forskning visar (Soini et. al 

2016; Brown et. al 2009a). Något som deltagarna i vår studie var eniga om är att det 

finns barn som är inaktiva och inte tycker om att vara fysiskt aktiva. Deltagarna 

uttrycker att det finns olika faktorer som kan påverka att barn är inaktiva, dels kan det 

vara att de har svårt med grovmotoriken, att de är ovana, klumpiga eller bekväma samt 

barnets personlighet. Reunamo et. al (2014) pekar också på att det finns saker som 

påverkar hur fysiskt aktiva barn är, en av dessa saker kan vara barnets 

personlighetsdrag. Även barnets familj och vårdnadshavare påverkar hur aktiv barnet är 

uttrycker deltagarna. Det är något som även Willumsen och Bull (2020) beskriver.  

 

I resultatet om förskollärares och barnskötares föreställningar om idrottsförskolor visade 

det sig att ingen av deltagarna visste vad en idrottsförskola var för något och vad det 

innebar. Men de gissade och diskuterade fram vad det kunde innebära. Några av 

gissningarna som deltagarna gjorde var att de trodde att barnen på en idrottsförskola 

testar på flera olika idrotter. Något som skulle kunna vara bra för barnen då lärande sker 

hos barn när de får samspela och delta i olika aktiviteter enligt Broström et. al (2015). 

Något som även uttrycks är att deltagarna tror att på en idrottsförskola finns det finns 

mer material att tillgå, något som Pagnini et. al (2012) och Van Cauwenberghe (2002) 

menar är en förutsättning för att den fysiska aktiviteten ska öka. Deltagarna berättade 

också att personalen på en idrottsförskola borde ha ett extra intresse och en större 

kunskap. Det finns forskning som visar på att den fysiska aktiviteten kan öka om 

personalen har en högre utbildning (Dowda et.al 2004). Att vårdnadshavare placerar sitt 

barn på en idrottsförskola tror deltagarna beror på vårdnadshavarnas intresse för rörelse, 

men de tror också att vårdnadshavarna är påverkade av forskning som visar att barn är 

alldeles för mycket stillasittande nu för tiden, vilket Gagné och Harnois (2013) och 

Brown et.al (2009a) studier tydligt pekar på. Något våra deltagare ser som en risk med 

en idrottsförskola är att de får en känsla av elitsatsning på barnen, vilket deltagarna 

tycker känns problematiskt. De uttrycker att elitsatsning inte borde ske redan i 

förskolan, även Sandberg och Olsson (2013) uttrycker att elitsatsning inte borde ske i 

ung ålder då dessa barn kan tröttna och inte vill fortsätta när de blir äldre. Deltagarna 

beskriver att det istället borde handla om lek och rörelse snarare än idrott.  

 

I resultatet framkommer det att deltagarna uttrycker att vuxna ska vara förebilder för 

barnen. De upplever att det är viktigt att pedagoger är engagerade och delaktiga i den 
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fysiska aktiviteten för att få med alla barn. Även Skolverket (2020) beskriver att det är 

viktigt att vuxna är förebilder och är med och visar hur den fysiska aktiviteten går till, 

om det är något nytt. Vuxna ska vara förebilder och visa att det är roligt att röra sig 

(Andersson 2020). Även om deltagarna tycker att det är viktigt med engagemang och 

delaktighet från de vuxna så finns det forskning som säger att barn blir mer stillasittande 

när vuxna deltar i leken (Soini et. al 2016). För att en aktivitet ska hålla på en längre 

stund tror några deltagare att det är viktigt att en vuxen är med och deltar samt hjälper 

leken framåt, detta är något som även Coleman och Dyment (2013) tror är positivt för 

barnens lek och aktivitet.  
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6 Diskussion 
I diskussionskapitlet nedan presenteras reflektioner kring studiens genomförande och 

resultat. 

 

I resultatet av denna studie har frågeställningen: Hur beskriver förskollärarna och 

barnskötarna fysisk aktivitet i förskolan, besvarats genom att deltagarna definierar deras 

bild av fysisk aktivitet i förskolan. I resultatet är deras definition att barn rör sig både 

inom- och utomhus genom att använda sin grovmotorik, det kopplas till World Health 

Organizations (2019a) definition av fysisk aktivitet. I resultatet uttrycker förskollärarna 

och barnskötarna att fysisk aktivitet är viktigt men att det finns faktorer som påverkar 

genomförandet av fysisk aktivitet, vilket kopplas till Sem Obengs (2009) studie där för 

lite plats, tid och lite personal är bidragande faktorer till hur den fysiska aktiviteten 

genomförs. I resultatet är deltagarna inte eniga om barn är tillräckligt fysiskt aktiva 

under en dag på förskolan, då vissa deltagare ansåg att barnen var tillräckligt aktiva och 

andra ansåg det inte. Något även Tucker et.al (2011) och Coleman och Dyment (2013) 

studier visar genom att lärare tror att barn faktiskt är tillräckligt aktiva, vilket studier 

visat att barn inte är. Utifrån resultatet framkommer det att det finns barn som inte vill 

vara fysiskt aktiva och att det främst handlar om barns ovana och personlighet, vilket 

kopplas till Reunamo et.al (2014) som ser personlighet som en bidragande faktor att 

barn är mindre fysiskt aktiva. Det framkommer även i resultatet att vårdnadshavare kan 

vara en bidragande faktor till barns fysiska aktivitetsnivå, som kan knytas samman till 

Willumsen och Bull (2020) som menar att familjers livsstilsmönster påverkar barn ända 

upp i vuxen ålder. Det som framkommer i resultatet är att deltagarna i studien är 

övervägande samstämmiga och de få gånger de uttryckt olika åsikter har de förklarat sin 

synpunkt vilket gjort att deltagarna exempelvis ändrat åsikt och de har blivit 

samstämmiga igen. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det just vad ett 

fokussamtal handlar om, att genom samspel med andra skapa ny kunskap och få en 

insikt om sina erfarenheter och att erfarenheterna kan förändras i interaktionen med 

andra, vilket enligt socialkonstruktionismen är en lärandeprocess (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017). 

 

I resultat har frågeställningen: Vilka föreställningar om arbetet med fysisk aktivitet i en 

idrottsförskola framställs av förskollärarna och barnskötarna?, till stor del svarats på 

då förskollärarna och barnskötarna uttrycker att de inte vet, eftersom de inte har någon 

erfarenhet av en idrottsförskola. Deltagarna diskuterar fram och tillbaka kring 

fenomenet idrottsförskola och det kan kopplas till det socialkonstruktionistiska 

perspektivet som handlar om hur människor i ett samspel konstruerar sin syn på 

verkligheten samt deras antagande om vad olika begrepp betyder, som är i enlighet med 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) och Allwood och Erikson (2017). I resultatet 

uttrycker deltagarna att de tror att på en idrottsförskola prövas många olika idrotter, som 

kan kopplas till Broström et.al (2015) som menar att ett lärande sker när barn får 

samspela och delta i olika aktiviteter. I resultatet framkommer det även, utifrån vad 

förskollärarna och barnskötarna uttrycker, att det kanske är mer fokus på regler på en 

idrottsförskola och att det finns mer material. Det är i enlighet med Pagnini et.al (2007) 

och Van Cauwenberghe (2012) där det sistnämnda kan vara en av förutsättningarna för 

ökad fysisk aktivitet. I likhet med Dowda et.al (2004) framförs det i resultatet att det 

borde finnas personal med en högre utbildning för att även det kan öka den fysiska 

aktiviteten. I resultatet framkommer det även att förskollärarna och barnskötarna tror att 

anledningen till att vårdnadshavare väljer en idrottsförskola till sitt barn är på grund av 

sitt eget intresse eller för att det finns forskning som visar på att vi är mer stillasittande. 

Detta är i linje med Brown et.al (2009a) och Gagné och Harnois (2013) studier. Något 
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som även lyfts fram i resultatet är att förskollärarna och barnskötarna ser en risk med en 

idrottsförskola, då de uttrycker att det kan bli en elitsatsning, vilket kan upplevas som 

negativt. Det kopplas till Sandberg och Olsson (2003) som menar att elitsatsning på 

barn kan göra att de tröttnar på idrott och inte vill fortsätta. Resultatet blir då i likhet 

med Sem Obeng (2009) att barn främst bör ha roligt i den fysiska aktiviteten. Det som 

resultatet inte kan visa är dock om det är så här på idrottsförskolor, deltagarna uttrycker 

att de tror men inte vet, för de har inte varit på eller träffat någon som arbetar på en 

idrottsförskola.  

När den insamlade datan katalogiserades och indexerades framkom det att några svar 

från fokussamtalen inte kunde kopplas till denna studie och några var så framträdande 

att ett nytt tema skapades. Genom detta tema kan frågeställningen: Vad uttrycker 

förskollärare och barnskötare om pedagogers engagemang i barns fysiska aktivitet? 

besvaras. Frågeställningen besvaras genom att förskollärarna och barnskötarna uttrycker 

att det är viktigt med vuxna som är förebilder, vilket är i samklang med Skolverket 

(2020) och Andersson (2020). Deltagarna betonar vikten av att vuxna är engagerade 

vilket är en motsats till vad Soini et.al (2016) studie visar, vilket är att barn blir mer 

stillasittande när vuxna är delaktiga i lek. Deltagarna i vår studie upplever ändå att barn 

är med längre i en lek om en pedagog deltar, vilket är i linje med vad Coleman och 

Dyment (2013) pekar på. Då detta tema framkommit utifrån att deltagarna i alla tre 

fokusgrupper har belyst pedagogers engagemang som en viktig aspekt i barns fysiska 

aktivitet, kan det kopplas till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Genom att 

deltagarna har liknande värderingar gör det att de inte behöver övertyga de andra 

deltagarna om deras åsikter (Halkier 2008). Då samspel, samverkan och interaktion är 

viktigt i det socialkonstruktionistiska perspektivet skapar deltagarna en gemensam bild 

av hur pedagogers engagemang bidrar till barns fysiska aktivitet. Detta bidrar till en 

lärprocess enligt socialkonstruktionismen (Dahlin- Ivanoff & Holmgren 2017). 

Efter att ha analyserat och diskuterat resultatet har vi insett att förskollärare och 

barnskötare som arbetar i förskolan oftare måste ta upp till diskussion i arbetslaget vad 

fysisk aktivitet är och få en gemensam bild för att skapa en samsyn kring fysisk 

aktivitet. I arbetslaget och tillsammans med barnen bör det diskuteras hur förskolan kan 

arbeta mer med fysisk aktivitet, detta för att deltagarna i studien är osäkra på om barnen 

uppnår 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Får barnen komma till tals får vi även 

möjligheten att utgå från deras intresse och då är det inte bara pedagogerna som styr den 

fysiska aktiviteten. Resultatet i vår studie skulle även kunna ha betydelse för förskolans 

verksamhet när det gäller fysisk aktivitet genom att väcka en medvetenhet kring de barn 

som är inaktiva av olika skäl och se vikten av att fysisk aktivitet kan vara både spontan 

och planerad samt att den kan utföras på olika sätt och på olika platser både inom- och 

utomhus. Resultatet kan ha betydelse för förskolans verksamhet genom att den belyser 

vikten av engagerad och delaktig personal, vilket kan medföra en större medvetenhet 

kring hur viktiga pedagoger är för barnens fysiska aktivitet.  

Slutsatser som kan dras av resultatet är att det är viktigt att barn i förskolan får 

möjlighet att röra på sig tillsammans med engagerade pedagoger. Något alla som arbetar 

i förskolan måste arbeta med är att få alla barn aktiva och att tänka på 

rekommendationen om rörelse minst 60 minuter per dag. Idrottsförskolor är 

svårdefinierat eftersom ingen i studien har någon erfarenhet av vad det innebär, men en 

slutsats kan vara att iaktta försiktighet kring syftet med idrottsförskolor då det kan 

upplevas som elitsatsning på barn. En slutsats som kan dras av vårt resultat är att 

vårdnadshavare påverkar barns fysiska akti vitet då det är något som framkommer flera 
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gånger och därför skulle de vara bra att på ett föräldramöte samtala om fysisk aktivitet. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Då vår studie inte blev som tanken var från början, eftersom syfte och metod ändrats för 

att kunna genomföra studien, tycker vi att det skulle vara intressant och spännande att 

forska vidare på vår första tanke. Det skulle då innebära att genomföra den tänkta 

fallstudien på en idrottsförskola och en traditionell förskola för att se hur de arbetar med 

fysisk aktivitet. Vi skulle vilja få reda på om och i så fall hur fysisk aktivitet skiljer sig 

mellan de olika förskolorna. I studien fick förskollärarna och barnskötarna frågan om 

hur idrottsförskolor genomför fysisk aktivitet, men ingen av dem hade någon erfarenhet 

eller kände någon som arbetar på en idrottsförskola. Så även de uttryckte att de tycker 

att det skulle vara intressant att veta mer om idrottsförskolor, hur de arbetar och varför 

det heter just idrottsförskola.  

 

Något annat vi tycker behövs inom forskningen är forskning och studier om fysisk 

aktivitet som är gjord i Sverige. Detta för att forskningen ska kännas mer relevant för 

den svenska förskolan och dess personal som i sin verksamhet jobbar utifrån förskolans 

läroplan.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Information om deltagande i fokusgrupp om fysisk aktivitet i förskolan 

 

Härmed tillfrågas du att delta i studien “Fysisk aktivitet i förskolan” som bedrivs av 

Simone Ljung och Sofia Svennberg för examensarbete genom Förskollärarprogrammet 

på Linnéuniversitetet. 

 

Syftet med studien är att få en insikt om vad förskollärare och barnskötare har för 

kunskaper och erfarenheter kring fysisk aktivitet i förskolans kontext. För att öka 

kunskapen om hur fysisk aktivitet tolkas och hur den används i förskolan söker vi 

förskollärare och barnskötare som arbetar på förskola och vill delta i fokusgruppsamtal 

om detta.  

 

I gruppsamtalet får ni möjlighet att samtala och diskutera era erfarenheter och tankar om 

fysisk aktivitet i förskolan. Det är givetvis upp till var och en hur mycket ni vill föra 

fram era åsikter och inget som framförs av deltagarna kommer vara rätt eller fel. 

Fokusgruppsamtalet kommer ha en samtalsledare som leder diskussionen och antecknar 

under tiden. 

 

Du tillfrågas att delta i ett fokusgruppssamtal som består av förskollärare och 

barnskötare. Fokusgruppen kommer att träffas en gång och kommer pågå i ca 90 

minuter, inklusive fika. För att inte missa något från samtalet och underlätta för oss vid 

arbetet med analysen ber vi om ditt tillstånd att få spela in samtalet med våra mobilers 

ljudinspelningsfunktion. Innan vi startar gruppsamtalet får ni skriva på en 

samtyckesblankett. Ljudinspelningen kommer att förvaras på våra mobiltelefoner som 

har kodlås. Det insamlade materialet kommer endast att behandlas av oss som genomför 

studien och av vår handledare. När arbetet med studien är klart och godkänt av 

examinator på Linnéuniversitetet så kommer studien göras tillgänglig via diva-portalen. 

När studien är publicerad kommer allt insamlat material att raderas. 

 

Den information som kommer fram under fokusgruppssamtalet kommer att behandlas 

på så sätt att inga obehöriga har möjlighet att ta del av den. Inga personuppgifter, såsom 

namn och arbetsplats, eller åsikter kommer att kunna kopplas till en enskild person i 

studiens resultat. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. 

 

Har du några frågor får du gärna kontakta någon av nedanstående. 

 

Student: Simone Ljung, Sl222zc@student.lnu.se, tel. 07XXXXXXXX 

 

Student: Sofia Svennberg, Ss223hx@student.lnu.se, tel. 07XXXXXXXX 

 

Handledare: Docent Kristina Holmberg, Kristina.Holmberg@lnu.se        
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II 

 

Bilaga B Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett för att delta i ett fokusgruppsamtal kring 

förskollärares och barnskötares kunskaper och erfarenheter om fysisk 

aktivitet 
 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som gör en studie om fysisk aktivitet. Syftet 

med studien är att få en insikt om vad förskollärare och barnskötare har för kunskaper 

och erfarenheter kring fysisk aktivitet i förskolans kontext. Genom att skriva under den 

här samtyckesblanketten godkänner du att vi får använda oss av dina åsikter. Du kan när 

som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av kontaktpersonerna 

nedan. 

 

Det inspelade materialet som samlas in under fokusgruppsamtalet kommer efterhand att 

bearbetas av oss som gör studien och av vår handledare samt när studien är godkänd av 

examinator på Linnéuniversitetet att raderas. 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 

synpunkter på behandlingen eller det inspelade material som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller linnéuniversitetets dataskyddsombud 

på dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversistetet kan 

lämnas till Datainspektionen. 

 

 

 

………………………………         ……………………………… 

Deltagarens underskrift                              Ort och datum 

 

 

 

……………………………… 

Namnförtydligande 
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III 

Bilaga C Samtalsunderlag 

 

Uppvärmnningsfrågor 

Vad heter du?  

Hur länge har du arbetat i förskolan?  

Vilken ålder är det på barnen du jobbar med just nu? 

Vad innebär fysisk aktivitet för dig? 

 

Diskussionsfrågor 

Hur beskriver förskollärarna och barnskötarna fysisk aktivitet i förskolan?  

• Vad innebär fysisk aktivitet i förskolan?  

• Hur ofta är ni fysisk aktiva på förskolan?  

• Är den fysiska aktiviteten oftast planerad eller oplanerad? Vad tror ni barnen 

uppskattar? 

• Är barnen tillräckligt aktiva på förskolan? Om man tänker på 60 min 

rekommendation  

 

Hur arbetar en idrottsförskola med fysisk aktivitet enligt förskollärarna och 

barnskötarna? 

• Hur tror ni att förskolor med andra profiler arbetar med fysisk aktivitet, t.ex. en 

idrottsförskola? 

• Varför väljer man att ha sitt barn på en idrottsförskola tror ni? 

 

Anser förskollärare och barnskötare att det är en skillnad mellan pojkar och 

flickor i den fysiska aktiviteten på förskolan? 

• Får barnen barnen vara fysisk aktiva när de vill och lika mycket?  

• Finns det olika regler kring den fysiska aktiviteten beroende på barn? 

• Finns det barn som inte tycker om fysisk aktivitet? Varför tror du det? 

• Är det skillnad på pojkar och flickor?  

 


