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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den fysiska aktivitetens roll utifrån 

förskollärares och barnskötares perspektiv. Forskning visar att barn idag rör på sig alldeles för 

lite och att en pedagogs förhållningssätt kan spela en stor roll i hur barnet förhåller sig till den 

fysiska aktiviteten. Vår empiri i denna studie har analyserat utifrån begreppet KASAM 

(känsla av sammanhang) som utgår från en salutogen teori. Vi har använt oss av en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer där fem förskollärare och fem barnskötare var våra 

respondenter. Studiens resultat visar att pedagoger är medvetna om att fysisk aktivitet är 

viktigt i det dagliga arbetet med barn, men att man i praktiken då begränsar det till lek. 

Utifrån pedagogernas berättelser verkade barnskötare även vara mer delaktiga i den fysiska 

aktiviteten än förskollärarna, dock konstaterad samtliga pedagoger att den fysiska aktiviteten 

var viktig och att barnen mer eller mindre är fysisk aktiva i förskolan. Pedagogerna var 

medvetna om att det spelade roll hur man förhåller sig till en aktivitet för att göra barnen 

delaktiga och vilja vara med och försökte jobba för det, genom att ha planeringstid och låta 

barnen vara med och planera lät det barnen få inflytande. Utifrån pedagogernas berättelser har 

den fysiska aktiviteten en stor roll i förskolan och man är mån om att barns hälsa och 

välbefinnande alltid ska främjas. 

 

 

Nyckelord: förskollärare, barnskötare, fysisk aktivitet, kvalitativa intervjuer ,KASAM 
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1. Inledning 

Vi kommer i detta arbete att fördjupa oss i hur pedagoger ser på den fysisk aktivitets roll i 

förskolan och hur de arbetar med planering av fysisk aktivitet i förskolan. Under vår 

studiegång har vi fått möjligheten att gå ut på VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och där 

har vi tyckt oss se svårigheter gällande planering av fysiska aktiviteter och vill med denna 

studie se hur pedagoger beskriver sitt arbete med den fysiska aktiviteten. 

Forskning visar att barn allt mer blir stillasittande och inte rör på sig lika mycket som det kan 

behöva. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 0-5 år bör vara aktiva minst 

tre timmar om dagen och dessa tre timmar ska man sprida ut över hela dagen 

(Folkhälsomyndigheten,2019-11-04). 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan har barns välbefinnande och hälsa 

uppmärksammats mer och nya mål har tillkommit. Ett läroplansmål som väckte ett intresse 

hos oss är “ Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på̊ ett sådant sätt så att den 

främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande ” (Lpfö18, s.7). Med detta mål och 

folkhälsomyndighetens rekommendation vill vi fördjupa oss i hur pedagoger ser på den 

fysiska aktivitetens roll i förskolan. 

Vi har gemensamt skrivit detta arbete med undantag för Resultat & Analys avsnittet där 

Firmesk Rasuli har utfört delstudie 1 (förskollärare som respondent) och Arta Makolli 

delstudie 2 (barnskötare som respondent). Inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar, 

metod, teoretiska utgångspunkter, tidigare forsknings diskussion, referenslista samt bilagor 

har skrivits gemensamt av oss studenter, Arta Makolli och Firmesk Rasuli. Sammanfattningen 

har skrivits av Arta Makolli och Konklusionen har skrivits av Firmesk Rasuli.  

2. Bakgrund 

2.1 Fysisk aktivitet i förskolan 

 Den fysiska aktiviteten spelar en stor roll i barns utveckling och lärande. Då vi nu lever i en 

tid där mer stillasittande aktiviteter lockar som exempelvis surfplattor, mobiltelefoner m.m. , 

är den fysiska aktiviteten i förskolan väldigt viktig. Barn tillbringar till största del av sin 

vakna tid i förskolan och forskning visar att förskolan spelar en stor roll för barns rörelse och 

hälsa. Det har även visat sig att barn är som mest aktiva i förskoleålder och med åldern kan de 

bli mindre aktiva då det främst spenderar sin tid med digitala medel, exempelvis mobiltelefon, 

surfplatta m.m. (Folkhälsoguiden Region Stockholm,2019).  
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WHO:s rekommendationer för barn i förskoleålder 1-5 år är att barn ska vara fysisk aktiva 

minst 180 minuter, varav barn 3-5 år ska av dessa 180 minuter ha 60 minuter måttlig till 

kraftfull intensitet (World Health Organization, 2019). Hur viktig är då förskolan och dess 

personal för att barn fysiska hälsa ska stimuleras och att barn ska få en god relation till sin 

hälsa? Författarna Grindberg & Langlo Jagtoien belyser hur viktig roll en pedagog har i den 

fysiska aktiviteten för barn. Om en pedagog har grundläggande kunskap och goda 

erfarenheter av fysisk aktivitet och känner sig trygg i sin roll kan en aktivitet planeras och 

utföras mycket bättre och barnen blir mer delaktiga och tycker det är roligt och lärorikt (2000, 

s125-126). 

 

I den nya reviderade läroplanen betonar man vikten av rörelse hos barn och nya mål har 

tillkommit som belyser vikten av fysisk aktivitet i förskolan och att utveckling, hälsa och 

välbefinnande ska främjas. Men hur vet man som pedagog vad som förväntas av en och om 

man arbetar tillräckligt för att uppnå dessa mål. I en artikel om rörelse på hemsidan 

förskolan.se kan vi läsa att en enkätundersökning, som gjordes år 2017 på nio förskolor, 

visade att nästan alla förskollärare planerade in en fysisk aktivitet under en tvåveckorsperiod, 

nästan hälften av förskollärarna planerade in aktiviteter minst fyra gånger under 

tvåveckorsperioder men endast sex av tio pedagoger medgav att de faktiskt genomförde detta 

fullt ut. De främsta orsakerna var för stora barngrupper och kort om personal (Förskolan.se, 

2019-01-14).  

 

I artikeln beskriver Jan-Eric Ekberg, doktor i pedagogik med fokus på idrott och hälsa, att 

dem första åren i livet är viktiga för utvecklingen och att barn som växer upp i stimulerande 

och utmanade miljöer får en naturlig utveckling som kan bidra till positiva effekter av hälsan 

och andra viktiga egenskaper som barn utvecklar. Även Ingegerd Ericsson, lärare och forskare 

inom pedagogik och idrottsvetenskap, skriver i artikeln att, av egna erfarenheter, om rörelse 

inte finns schemalagd noga så blir det oftast inte av. Hon menar att i förskolan skulle man 

utan tvivel kunna schemalägga det en timme om dagen för att få in den fysisk aktiviteten som 

mer självklar i undervisningen (Förskolan.se, 2019-01-14).   

2.2 Styrdokument   

Förskolan som verksamhet har den viktiga rollen i att se till alla barns utveckling och lärande 

möjliggörs och att barnen får lust att lära sig i det livslånga lärandet (Lpfö18, s.5).  Då barn 

ständigt är i utveckling och lärande kan undervisningen ske både spontant och planerad, men 

ska alltid utgå från ett innehåll som är genomtänkt (Lpfö18, s.7). Förskolläraren har det 

främsta ansvaret men då verksamheten utgår från ett arbetslag ska alla medverkande arbeta 

för att främja barns utveckling och lärande. Arbetslaget ska tillsammans planera och 

genomföra undervisningen så att den främjar barns utveckling, hälsa och välbefinnande (s.7). 

Barn ska erbjudas en god miljö där både vila och aktiviteter ska kombineras utifrån barnens 

behov och vistelsetid och miljön ska vara tillgänglig för alla barn som en inspiration till att 

samspela och utforska omvärlden (Lpfö18, s.7).Så hur viktig anser pedagogerna att deras roll 

är i arbetet med att främja barns hälsa och välbefinnande? Detta är något vi vill ta reda på. 
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3. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka den fysiska aktivitetens roll utifrån pedagogers 

perspektiv. Vi vill, utifrån vår empiri, få större förståelse utifrån pedagogers utsagor i hur den 

fysiska aktiviteten spelar roll i förskolan och hur man använder sig av den som pedagog. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka syften har den fysiska aktiviteten i pedagogernas berättelser?  

• Vilken roll spelar den fysiska aktiviteten enligt pedagogernas utsagor?  

• Vilka förutsättningar uttrycker pedagoger, behövs för att pedagoger ska kunna planera 

en fysisk aktivitet? 

 

4. Tidigare forskning kring fysisk aktivitet 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom vår studie att presenteras. Vi har sökt fram 

artiklarna på Uppsala universitetsbiblioteks sökguide och även använt oss av Google som 

sökmotor. Vi använde oss av nyckelorden preschool, preschool teacher, physical activity och 

använde oss av engelska ord för att breda ut vår sökning och kunna få fler träffar på artiklar. 

Våra artiklar är både på svenska, engelska och norska bl.a. Vi upplevde att den befintliga 

forskningen saknar fokus på pedagogens perspektiv och genom dessa artiklar vill vi belysa att 

studier har gjorts kring fysisk aktivitet men inte tillräckligt många som har fokuserat på 

pedagogernas perspektiv. Vi vill genom dessa utvalda artiklar belysa att en viss dimension 

vad gäller fysisk aktivitet har gjorts men att det behövs mer forskning och undersökningar 

utifrån pedagogers perspektiv kring fysisk aktivitet. 

4.1 Fysisk aktivitet 

 I en artikel skriven av Pagels & Raustorp definieras fysisk aktivitet som den rörelse vi utför 

med vår skelettmuskulatur som resulterar i en ökning av ämnesomsättningen. Redan vid tidig 

ålder rör vi på oss genom att springa, gå, krypa m.m. och detta av biologiska skäl då vi 

behöver förflytta oss i olika miljöer i vårt sökande av föda och andra livsnödvändiga behov. 

Förskolebarn ska (enligt rekommendation) röra på sig under 60-180 minuter i en fysisk 

aktivitet till en minst måttlig intensitetsnivå varje dag (2013, s.510). 

  

Även Cheung skriver i sin artikel att barn bör tillbringa minst 180 min i en mängd olika aktiva 

fysiska aktiviteter (2019, s.101). Cheungs studie gjordes i Hong Kong där 12 förskolor deltog, 

248 barn i åldrarna 1-4 år. Pedagoger och barn fick utföra en 30 min strukturerad fysisk 

aktivitet där deras fysiska aktivitetsnivåer mättes med pedometer som man sedan jämförde. 
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Man registrerade deltagarnas totala mängd steg som tagits under en fysisk aktivitet som 

utfördes i 30 min. Man utgick från ett median steg, som motsvarade 900 steg, av dem 12 

pedagoger som deltog, där man kunde visa på om barn undervisades av en aktiv pedagog (fler 

steg än 901) eller en mindre aktiv pedagog (lägre steg än 900) under 30 minuters fysisk 

aktivitet (2019, s.103-104). 

Timmons, Naylor & Pfeiffer har i sin artikel uppmärksammat att man antar att barn rör på sig 

tillräckligt mycket idag och att man därför inte lagt så stor fokus på den fysiska aktiviteten 

och att detta kan vara en av orsakerna till att det brister gällande vetenskaplig forskning 

ångande hälsoeffekterna av fysiska aktiviteter i förskolan  (Timmons, Naylor & Pfeiffer,2007, 

s.122-123). 

Även i deras artikel kan vi läsa att barn som går i förskolan bör enligt rekommendationer ha 

minst 60 min strukturerad fysiska aktiviteter varje dag. De bör även ha minst 60 minuter av 

ostrukturerade fysiska aktiviteter. Barn bör inte vara stillasittande i mer än 60 minuter åt 

gången med undantag för vilostunden och när dem yngre barnen sover (Timmons, Naylor & 

Pfeiffer,2007, s.122-123). 

4.2 Pedagogens roll  

Pagels & Raustorp skriver att forskare inom det medicinska området har visat att det är viktigt 

att man skapar förebyggande åtgärder till att barn ska röra på sig mer och en åtgärd kan vara 

att minska på stillasittande och öka den fysiska aktiviteten. Det är viktigt att barn får en god 

grund att stå på gällande fysiska aktiviteten och att detta ska läggas i tidig ålder då det med 

stor sannolikhet kommer påverka barnets framtida förhållningssätt till fysisk aktivitet. Om ett 

barn får en bra relation till fysisk aktivitet kommer det troligtvis att fortsätta ha denna positiva 

inställningen i sitt fortsatta liv (2013, s.511).   

I Peggy Cheungs studie, där hon har undersökt hur pedagogers beteende och inställning till 

fysisk aktivitet kan förknippas med barnens egna deltagande i en fysisk aktivitet, kan vi läsa 

att en pedagogs förhållningssätt till något är en viktig grund till hur barns beteende eller 

tankar kring något blir, då pedagoger är viktiga förebilder för barns beteende under 

barndomen. Detta kan även tala för att det barn ser gör dom, alltså, ett lärande kan skapas 

utifrån att barn observerar den vuxna, som kan vara en förebild för barnet, och på så sätt 

skapas ett beteende hos barnen som kan återspegla den vuxnas (Cheung, 2019, s.102). 

Den fysiska aktiviteten är en viktig del av barns fysiska och psykosociala hälsa och dess 

fördelar är väl dokumenterade att främja barnens hälsa på många sätt. En grundläggande 

positiv relation till fysiska aktiviteter konstateras också att underlätta att en individ i tidig 

ålder skapar en positiv relation och känsla till att från tidig barndom till senare livet ha ett 

aktivt levande (Cheung, 2019, s.101).  
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Timmons, Naylor & Pfeiffer skriver att pedagoger bör ta hänsyn till barnens välbefinnande 

och uppmärksamma hur viktigt det är med fysiska aktiviteter för förskolebarn samt bidra till 

att underlätta barnens rörelse färdigheter (Timmons, Naylor & Pfeiffer,2007, s.122-123). 

Det är pedagogens uppgift att vara uppmärksamma och se vilka barn som behöver röra på sig 

lite extra. Genom att göra barnen fysiskt aktiva i tidig ålder hjälper det barnen att motverka 

framtida problem med övervikt (Stokke, Weydalh & Caloguri, 2014,s.2-3). 

4.3 Miljön 

Dem olika fysiska aktiviteter barnen är med och deltar i sker i olika sociala och fysiska 

miljöer runt omkring barnen. I artikeln skriven av Anne Stokke m.fl. skriver de att de flesta 

norska barn tillbringar  mycket tid på förskolan och därför är miljön på förskolan en stor och 

viktig faktor. Syftet med denna studie var att se hur mycket barnen var fysiskt aktiva under 

deras vistelse i förskolan. Anne Stokke m.fl. menar att barn bör vara aktiva minst 2 timmar 

per dag, 1 timme av planerad aktivitet och 1 timme av oplanerad (Stokke, Weydalh & 

Caloguri, 2014,s.2-3). 

Peter Pagels & Anders Raustorp har i sin studie studerat förskolebarns fysiska aktivitet i 

förskolan. Syftet med studien var att hitta faktorer i miljön som påverkade barnens sätt att röra 

på sig. Studien utfördes på två förskolor i Malmö, där den ena förskolan hade en 

utomhuspedagogiks verksamhet med en stor och bra skolgård, och den andra förskolan hade 

en traditionell förskola pedagogisk verksamhet med en mindre och sämre skolgård 

(Socialmedicinsk tidskrift Vol 90, Nr 4 (2013). I den förskolan, vars förskole gård var stor 

och bra, visade det sig att barnen var mycket mer intensiva i sitt rörande än i den mindre 

skolgården. Dock visade det sig att barnen var intensiva i sitt rörande då det var ensamma än 

när det interagerade med varandra i större grupper. Studien visar även att den fysiska 

aktiviteten var högre utomhus än inomhus och att den dagliga rekommendationen om minst 

60 min måttlig till intensiv fysisk aktivitet inte uppfylldes på förskolorna (Pagels & Raustorp, 

2013, ,s.515). 

4.4 Hur fysiskt aktiva är barn i förskolan? 

Cheungs studie visade att av 284 barn var 152 st. (61,3%) aktiva och 96 st. (38,7%) mindre 

aktiva, där ålder, vikt, längd eller BMI inte var relevant och inga skillnader på så sätt gjordes. 

Resultaten visade även att i en planerad fysisk aktivitet var intresset och nivån högre hos barn 

där pedagogen var med och var aktiv än i den aktivitet där pedagogen var mindre aktiv (1712 

mot 951 steg) (2019, s.105). Detta kan bekräfta att barn är mer fysiskt aktiva när den vuxna 

också är det och är med och har en god, positiv inställning till det. Det visades också att barn 

blev mindre aktiva i undervisningen där pedagoger var passiva och bara exempelvis satt ner 

eller stod stilla under aktiviteten och bara tittade på. Det man kunde se var att där barnen hade 
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en låg nivå av fysisk aktivitet, där fanns en låg aktivitetsnivå hos pedagogen också, alltså 

förhöll sig pedagogen ganska negativt till den fysiska aktiviteten (2019, s.107-108). 

Av dessa resultat konstaterar man att en pedagogs roll och inställning till den fysiska 

aktiviteten spelar en stor roll och kan lägga grund för barns beteende och synsätt på den 

fysiska aktiviteten. Där en pedagog var mer aktiv i undervisningen, var även barnen mer 

fysiskt aktiva. Med denna studie menar man även att en kunskapsutbildning för att förbättra 

pedagogers hälsa och kondition skulle kunna vara nödvändigt. Detta för att pedagoger ska 

kunna få en bättre relation till den fysiska aktiviteten som de sedan kan föra vidare till barnen 

så att de är aktiva och vill vara det samt att det tycker det är kul (Cheung, 2019, s.107-108). 

I Peter Pagels & Anders Raustorp studie kan vi läsa att föräldrar inte kan förlita sig på att 

barnets dagsbehov av fysisk aktivitet tillfredsställs helt fullt ut men att miljön i förskolan kan 

främja den fysiska aktiviteten barn får i förskolan.  Dock kan vi inte läsa något om hur 

pedagoger kan främja och kan förhålla sig till den fysiska aktiviteten i förskolan i just denna 

studie.  

I Stokke, Weydalh & Caloguri studie kan vi se att av 42 barn valde 16 barn att inte ha på sig 

utrustningen som kunde mäta hur aktiva barnen är och vi kunde även se att det bara var ett 

barn som hade nått upp till det genomsnittet ett barn ska ha gällande fysiskt aktiv (Stokke, 

Weydalh & Caloguri, 2014,s.6). Stokke, Weydalh & Caloguri menar dock att man inte kan 

dra slutsatsen och säga att barn inte är aktiva nog då vi inte vet hur aktivt barnet är hemma 

(Stokke, Weydalh & Caloguri, 2014,s.16). 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i detta avsnitt beskriva den teoretiska utgångspunkten vår studie har grundat sig i. 

Begrepp inom teorin kommer att presenteras och varför val av teorin gjorts kommer att 

presenteras i slutet av avsnittet. 

5.1 KASAM-teorin 

Vår studie kommer utgå från Aaron Antonovskys salutogena teori och begreppet KASAM 

samt Britta Thedin Jakobssons försök till att definiera begreppet KASAM i undervisning. 

  

 Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi och grundaren av KASAM-

begreppet som utgår från ett salutogent perspektiv. Antonovsky ville förstå hur människor 

som trots negativa upplevelser och trauman ändå kunde ha en god hälsa och höll sig friska 

och kunde känna en känsla av sammanhang i livet trots negativa upplevelser eller erfarenheter  

(2005,s.9). För att kunna känna en känsla av sammanhang menade Antonovsky att en individ 

behöver begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i situationer som uppstår. Med 

begriplighet begriper individen tillvaron och kan förstå och sätta sig in i situationer, vare sig 
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dom är förutsägbara eller oförutsägbara. Hanterbarhet innebär att man kan hantera situationer 

trots att dom är svåra eller känns omöjliga så har man en förmåga av att kunna hantera dem. 

Begreppet meningsfullhet menar att man skapar en mening med situationer som uppstår, trots 

att det kan vara negativa, och på så sätt kan må bra och känna att det är värt att lägga energi 

på (2005,s.42-50). När dessa tre komponenter uppnås har man som individ skapat en känsla 

av sammanhang. 

5.2 KASAM i undervisning 

Författaren Britta Thedin Jakobsson försökte definiera begreppet KASAM i undervisningen 

och förstå dem tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Thedin 

Jakobsson skriver att hon tycker det är viktigt att i undervisning utgå från en känsla av 

sammanhang för att lyckas få med barnen och vilja vara delaktiga i aktiviteter (2007,s.189).   

Thedin Jakobsson menar att med begriplighet skapar pedagogen konkreta, organiserade 

undervisningar där barnen kan förstå ett sammanhang och varför det ska göras som det ska, 

pedagogen måste förklara med både ord och genom handling vad som ska hända och hur det 

ska gå till och varför de ska göras (2007, s.191). Hanterbarhet innebär att man ska kunna 

hantera dem krav och utmaningar som kan uppstå vid en situation och att man då känner att 

man har tillräckligt med resurser, både fysiska redskap men också personliga resurser såsom 

sociala relationer m.m. I en undervisning innebär det att en pedagog måste skapa utifrån 

barnens egna resurser och tidigare erfarenheter och känslor en bra undervisning där barnen 

kan och vill delta i, barnen måste kunna hantera den situationen de är i för att skapa en positiv 

och hög känsla av sammanhang. Meningsfullhet innebär att en pedagog ska kunna skapa 

stimulerande, roliga och lärorika situationer för barnen. En pedagog ska kunna skapa 

undervisning som stimulerar alla barn oavsett vilken syn de annars har på fysisk aktivitet, det 

kanske bara ser det som något man ska tävla i, då ska man ändå kunna skapa en sådan 

undervisning att dessa individer också deltar och tycker att det finns en mening med det, trots 

att det annars är vana vid att relatera det till tävlingar och prestige (2007, s.191-192). 

5.3 KASAM som modell 

 

Författaren Anders Hanson försöker likt Thedin Jakobsson att använda begreppet KASAM 

och se hur modellen kan tillämpas på olika sätt. Hanson använder begreppet som en 

vägledning till ett gott ledarskap och menar att ledaren behöver använda sig av dem tre 

komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att i en situation kunna 

skapa en god miljö och få deltagarna att må bra och känna en känsla av sammanhang (2018, 

s.65). Begreppet KASAM är en del av de salutogena synsättet, där man väljer att se det som 

är friskt eller fungerar, och Hanson talar om KASAM som en modell för att uppnå en ökning 

av välbefinnande i en grupp av individer (2018, s.54). Även om du inte lyckas uppnå alla tre 

komponenterna betyder inte det automatiskt att du har en avsaknad av hälsa eller känsla av 

sammanhang utan du arbetar utifrån ett salutogent perspektiv där du utifrån KASAM 

modellen arbetar för orsaker till god hälsa (2018, s.54). 
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5.4 Val av teoretiska utgångspunkten 

Vi anser att  den salutogena teorin med  KASAM-begreppet  är bäst tillämpad att använda i 

vår studie då vi utgår från pedagogers perspektiv och hur deras känsla av sammanhang kan 

påverka den fysiska aktivitetens roll i deras arbete i förskolan. Då KASAM handlar om att 

man skapar en förutsättning för att ha en känsla av ett sammanhang i en situation anser vi att 

denna teori kan användas i vår studie för att förstå pedagogers perspektiv men även att denna 

teori kan ge förståelse för hur vuxna och barn kan uppleva vissa aktiviteter mer intressanta 

eller inte intressanta alls. 
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6. Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens metodval, urval, genomförande, bearbetning av material 

och etiska hänsynstagande 

6.1 Metod för datainsamling 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod där vi har intervjuat förskollärare 

och barnskötare i förskolan. Vi använde oss av en semistrukturerad intervju där vi ställde 

samma grundfrågor till alla respondenter för att utifrån deras svar, ställa följdfrågor som 

kunde vara relevanta för vår studie och ge oss mer empiri att arbeta med. Denna metod anser 

vi kan ge oss en djupare förståelse utifrån en pedagogs perspektiv och på så vis även ge oss 

mer material att arbeta vidare på. Vi har använt oss av en intervjuguide(se bilaga 1) där våra 

intervjufrågor har delats in i olika teman som vi har utgått ifrån, detta för att underlätta för oss 

studenter att ha en strukturerad intervju och för att lättare kunna ställa följdfrågor som 

uppstår. Nedan kommer vi att förklara, utifrån kurslitteratur, dem metoder vi har använt oss 

av. 

 

Kvalitativa forskningsintervju  

Med kvalitativa forskningsintervju menar man att man vill ha en förståelse för någonting ur 

undersöknings personens synvinkel. Frågor skapas som får respondenten att känna sig 

bekväm och att respondenten kan prata utan att känna sig begränsad (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.19). Det handlar om att du som intervjuar bör vara uppmärksam och samspela med 

respondenten och utifrån hens svar skapar du olika följdfrågor som är baserade på deras 

erfarenheter och kunskap om det ämnet du intervjuar om (Kvale & Brinkmann, 2014, s.101). 

 

Semistrukturerad intervju  

Utifrån en semistrukturerad intervju har man innan intervjun förberett ett par öppna frågor 

kring dem ämne man ska undersöka. Genom att använda denna metod ger det den person som 

blir intervjuad en mer öppen yta att kunna uttrycka sig men även påverka själva intervjuns 

innehåll. Det gäller att den som intervjuar är uppmärksam och lyssnar på vad respondenten 

svarar för att sedan kunna strukturera följdfrågor utifrån respondentens svar (Alvehus,2019, 

S.86). Teman vi har utgått från är fysisk aktivitet, pedagogers förhållningssätt och 

förutsättningar för att kunna planera. Dessa teman valdes utifrån våra intervjufrågor och 

kunde sammanfatta syftet med själva frågan. Dessa teman håller sig även nära våra 

frågeställningar. 

 

Intervjuguide 

Varje intervju är unik och trots att man utgår från samma intervjuguide så blir inte varje 

intervju exakt som den andra. Öberg skriver att en intervju har tre olika faser. Den första fasen 

är att ska man skapa olika öppningsfrågor som handlar mer om personen själv och där de får 
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berätta om sig själva (2011,s.62). Vår intervjuguide innehåller öppningsfrågor där vi frågar 

om vilken pedagogisk utbildning de har, hur länge de har varit yrkesverksamma o.s.v. För att 

uppnå bästa resultat, vill vi ge intervjun en mjukstart och inte gå direkt på sak. Fas två och tre 

som Öberg skriver om är att ställa deskriptiva frågor såsom ”hur skulle du beskriva?” men 

även strukturella och organiserade frågor och även uppföljningsfrågor. Det gäller att skapa 

öppna frågor där svaret inte bara blir  ja eller nej för att kunna få ut det mesta av en fråga 

(2011,s.62). När vi formulerade våra frågor tänkte vi på att det är viktigt att formulera dem på 

så sätt att de kan prata utifrån sitt perspektiv utan att känna sig begränsade. Det sista man bör 

tänka på som också ingår i fas två och tre är att ha ett bra avslut där den som blir intervjuad 

inte känner att det är för känsligt och även tänka på att fråga om de har fått berätta det de vill 

samt om de känner sig klara (Öberg, 2011,s.62). 

6.2 Urval 

Vårt arbete innefattar två delstudier där Firmesk Rasuli intervjuar förskollärare och Arta 

Makolli barnskötare och båda utgår från samma frågeställningar. Två förskolor belägna i 

Uppsala valdes ut till denna studie. Den ena förskolan hade ca 150 barn och den andra ca 50 

barn. I studien deltog fem barnskötare och fem förskollärare. Barngrupperna varierade från 7 -

26 barn och åldrarna 1-5 år. Vi valde att intervjua förskollärare och barnskötare då det är 

relevant för vår studie då vi vill ta reda på den fysiska aktivitetens roll utifrån pedagogers 

perspektiv . Dessa två yrkeskategorier är även förskolans professioner och det är även de som 

planerar aktiviteter som ska utföras på förskolan. Genom att intervjua både förskollärare och 

barnskötare får vi bredare och mer material till vår studie då man i förskolan jobbar väldigt 

tätt intill i ett arbetslag som oftast består av både förskollärare och barnskötare. Vi får även en 

inblick i om det finns likheter och skillnader mellan dessa två yrkeskategorier. 

Dessa förskolor valdes utifrån bekvämlighetsurval då det underlättade för oss i vårt arbete 

med tid och planering. Vi hade även tidigare haft kontakt med dessa förskolor genom VFU 

och på så sätt var det lättare att ta kontakt och få komma och intervjua pedagogerna. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man väljer utifrån det som finns tillgängligt och det som finns 

närmast till hands (Alvehus,2013,s.68). 

6.3 Genomförande 

Förskolorna kontaktades via telefon där studiens syfte och frågeställningar presenterades och 

där vi talade om att vi gärna vill komma och intervjua fem förskollärare och fem barnskötare 

på respektive förskola. Efter att ha bestämt sig för att låta oss komma till förskolan för att 

intervjua dessa pedagoger bestämdes tid och plats efter förskolans önskemål då det passade 

dem. Förskolorna fick själva välja vilka personer som skulle delta och vi poängterade att 

deltagandet är frivilligt och även anonymt. 
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 Medverkande pedagoger fick innan intervjun ta del av ett missivbrev där det framgick att 

intervjun är frivillig och att hen närsomhelst kan välja att avsluta intervjun om personen 

känner sig obekväm eller inte vill fortsätta helt enkelt. Missivbrevet informerade även 

pedagogerna att intervjun kommer att spelas in, för att sedan kunna transkriberas av oss 

studenter, och att deras medverkan är anonym. Missivbrevet användes för att skapa en 

trygghet gentemot pedagogerna så att det kunde känna sig mer bekväm och avslappnad när 

det väl blev intervjuade. 

Intervjun bestod av öppna frågor där de fick tala fritt utan att behöva känna sig begränsade. 

Författarna Kvale och Brinkmann skriver att genom dem svar du får av den personen som blir 

intervjuad skapar du följdfrågor som är baserad på dem kunskaper och erfarenheter de delar 

med sig av under intervjun  (2014,s.101). Utefter de svar vi fick av respondenten skapade vi 

följdfrågor. 

 Intervjuerna utfördes på en avskild plats där vi kunde sitta utan att bli störda och pedagogerna 

intervjuades enskilt var för sig efter varandra. Intervjuerna spelades in på våra mobiler och 

underlättade för oss studenter att vara helt fokuserade på intervjun men även för att sedan 

kunna lyssna och ta del av allt som sades och inte missa något. Båda var med på intervjuerna 

där vi skiftade mellan att spela in eller intervjua personen i fråga. Under intervjun fokuserade 

vi på att prata med en lugn ton och även ge pedagogerna tid till att besvara mellan varje fråga. 

Alvehus skriver att detta är en god färdighet att ha då det kan ge den intervjuade personen en 

möjlighet att få tänka på sitt svar och kanske självmant fortsätta förklara det lite mer eller 

lägga till något mer relevant (Alvehus 2013, s.88). 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

Efter intervjuerna satte vi oss ner och transkribera allt från våra ljudinspelningar. Vi skrev då 

ner ordagrant allt pedagogerna hade sagt under intervjun och sammanställde det på ett varsitt 

dokument med förskollärarnas svar på det ena och barnskötarnas svar på det andra 

dokumentet. När man transkriberar något innebär det att det du har spelat in, orden i 

inspelningarna, dem förvandlas till text. Det kan vara en fördel men även en nackdel att spela 

in och sedan transkribera. Johan Alevhus  hävdar att när du intervjuar någon och spelar in 

samtidigt kan personen som blir intervjuad känna ett litet obehag då hen vet att den blir 

inspelad, men å andra sidan kan personen även känna sig trygg då hen vet att allt den har sagt 

finns inspelat. Genom att informera respondenten om att intervjun var anonym och att deras 

intervju inte kommer att spridas upplever vi att den obehag vissa kände angående att vi skulle 

spela in minskade och de kunde slappna av och delta i intervjun.  

 Att använda sig av transkribering gör det lättare för dig själv då det är svårt att skriva ner och 

få med allt respondenten svarar på frågorna under intervjun (Alvehus, 2013, s.89). Genom att 

använda sig av denna metod behöver man inte vara beroende av anteckningar som ska göras 

under intervjun utan då kan man lägga all fokus på att lyssna och ställa följdfrågor.  
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Tematisk analys 

Vi har använt oss av analysmetoden tematisk analys där vi har analyserat vår empiri för att 

hitta teman som utmärker sig i pedagogernas berättelser. Med denna analysmetod går man 

igenom sin empiri flera gånger för att hitta återkommande beskrivningar som kan presenteras 

fram som teman. Exempelvis är planeringstid ett återkommande tema i våra respondenters 

svar och därav blir det ett tema som presenteras fram i resultatavsnittet (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.247–248)  Vår teori med begreppet KASAM har använts för att analysera de teman 

som uppkommit efter den tematiska analysen. 

  6.5 Reliabilitet och validitet  

Vår studie bestod av kvalitativa intervjuer samt semistrukturerade frågor där vi fick 

förskollärarnas och barnskötarnas tankar och åsikter, utefter dem svar vi fick skapades dem 

olika teman vi använde oss utav i vår delstudie samt analys. Därav kan vi säga att 

reliabiliteten inte var hög. För att reliabiliteten ska vara hög skriver Alvehus att den forskning 

du gör ska kunna göras om på nytt och oberoende på sammanhanget ska man kunna få samma 

resultat igen (Alvehus, 2013, s.127).  

 Det som skilde intervjuerna åt var att olika följdfrågor ställdes till respondenterna utifrån vad 

dem svarade. Utifrån pedagogernas tankar har vi kunnat besvarat våra frågeställningar och det 

betyder att vi har en god validitet då vi inte kan generalisera resultaten men dem är ändå 

trovärdiga då pedagoger har talat från sina erfarenheter. Validitet innebär att man har lyckats 

med att undersöka det man ville undersöka genom intervjuer och lyckas genom detta att nå till 

dem resultat man är ute efter. Alvehus menar att även fast reliabiliteten är hög kan validiteten 

vara låg (Alvehus, 2013, s.127). Vi transkriberade intervjuerna och valde därefter ut några 

citat som vi presenterar fram i vår studie, på så vis kan man säga att vår validitet inte är så hög 

då vi valde citat vi tyckte passade in. Det vill säga, vi gjorde en tolkning av svaren vi fick. 

6.6 Etiska hänsynstagande  

Detta arbete har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer där fyra 

huvudkraven krävs för en forskningsintervju (Vetenskapsrådet, 2010). De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som alla 

har tagits hänsyn till i vår studie.  

Genom att vid första kontakt med deltagarna informera om studiens syfte och vilka vi är och 

vårt syfte med intervjun, fick deltagarna relevant och viktig information om vad det handlar 

om och informationskravet togs hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2010,s7). Vi talade om innan 

intervjun att deltagandet var frivilligt och att det hade rätt till att närsomhelst avbryta intervjun 

om det hade det minsta obehag eller inte ville fortsätta sitt deltagande. Vi uppmärksammade 

även att deras deltagande var anonymt och att all data vi samlar in enbart kommer att 

användas till studiens arbete och efter att arbetet är klart kommer all insamlade data att 
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raderas. Det som ville fick även ljudinspelningarna skickade till sig själva, detta med hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Då deltagandet var frivilligt och det på förskolan själva fick välja 

vilka som ville delta eller inte och att det när som helst kunde avbryta eller dra sig ur 

intervjun, togs hänsyn till samtyckeskravet (2010,s.9-13). Att vårt insamlade material och data 

enbart kommer att användas till denna studiens arbete talades om för deltagarna och 

nyttjandekravet uppmärksammades (Vetenskapsrådet, 2010,s.14).  

Innan intervjun startades fick deltagarna skriva på en medgivandeblankett där deras 

rättigheter motsvarande Vetenskapsrådets riktlinjer framgick och där vi återigen 

uppmärksammade att deltagandet var frivillig och när som helst kunde avbrytas och att allt 

material vi samlar in och får kommer att raderas efter att arbetet är klart. Vi uppmärksammade 

deltagarna igen att intervjun kommer att spelas in (för transkribering och underlättande för oss 

av vad som sagts) och att det när som helst kunde avbryta eller tala om att det inte ville bli 

inspelade. Genom att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer har detta arbete 

tagit hänsyn till alla de fyra huvudkraven som finns i vetenskapsrådets riktlinjer. 

Respondenterna blev även informerade att det gärna får ta del av arbetet när det är klart och 

att det då kan få det skickat till sig eller få tillgång till det via nätet, där arbetet kommer 

publiceras. 
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7. Resultat & Analys  

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av respondenterna. Detta avsnitt består av två 

delstudier där delstudie 1 är skriven av Firmesk Rasuli och delstudie 2 av Arta Makolli. 

7.1 Delstudie 1 

 

I detta avsnitt presenterar jag, Firmesk Rasuli resultatet från intervjuerna med förskollärarna 

som även är en del av min delstudie. Jag kommer att dela in materialet i fyra olika 

huvudrubriker. Dessa huvudrubriker utgår från vår intervjuguide och efter att ha gjort en 

tematisk analys av vår empiri framkom fler teman som jag kommer presentera fram i min text 

som under teman.. Dessa teman är relevanta då det är teman som är upprepande i 

förskollärarnas berättelser. Jag kommer med hjälp av vår teori och begreppet KASAM att 

analysera vår empiri. 

Förskollärarens tankar kring fysisk aktivitet  

Barnet och naturen 

När vi analyserade intervjuerna framstod det väldigt tydligt att förskollärarna förknippade 

naturen med en fysisk aktivitet. Naturen för dem är en stor tillgång där barnen får prova på 

olika aktiviteter som de även har gjort inomhus . 

Förskollärare 5- ”vi går ut i skogen för vi har skogen här så att vi har en väldigt naturlig 

gymnastik för barnen och rörelseövningar och mycket matematik och det blir som kommer in 

i rörelsen” (Förskollärare 5, 2020) 

  Förskollärare 1 pratar om att genom att gå ut i naturen får barnen prova på att utföra olika 

fysiska aktiviteter både inne och ute.  

Förskollärare 1- ”Det är att röra sig, vara ute i naturen och kunna växla mellan att göra 

rörelse ute och inne” (Förskollärare 1, 2020). 

Barnet och kroppen 

Ett annat tema som också framstod väldigt tydligt att förskollärarna förknippade med fysisk 

aktivitet var att barnen skulle använda hela kroppen när de utförde en fysisk aktivitet. De ska 

utforska sin kropp genom att röra på hela kroppen och inte bara händerna.  

Förskollärare 3-”Ehhm aktivitet där barnen får möjlighet att använda kroppen då tänker jag i 

stora rörelser, alltså hela kroppen, inte bara händerna utan att hela kroppen involveras[...]” 

(Förskollärare 3, 2020). 
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Här förklarar förskollärare 5 att en fysisk aktivitet är när man utför en aktivitet där man 

använder hela kroppen på olika sätt.  

Förskollärare 5- ”Man rullar man springer ner för backe man springer upp för backe man 

rullar, man liksom använder kroppen på olika sätt man åker på rumpan, klättrar upp och 

åker ner på rumpan” (Förskollärare 5, 2020). 

Underlätta för senare aktiviteter 

Den fysiska aktiviteten har en stor betydelse för barnen gällande att de får utforska naturen 

och kroppen men ett annat tema som också var väldigt tydligt var hur den fysiska aktiviteten 

underlättar för senare aktiviteter. Förskollärarna menar att den fysiska aktiviteten inte bara var 

där och då utan att den hjälper barnen senare också. Så här säger de:  

Förskollärare 4 nämner flera gånger under intervjun om att den fysiska aktiviteten ger barnen 

så mycket mer än när det bara utför den just den stunden aktiviteten utförs den hjälper även 

barnen att slappna av och sova bättre. Hen tar även upp att det även är ett sätt att förebygga 

dem hälsoproblem som kan uppstå senare i liver. 

Förskollärare 4- ”En rörlig aktivitet där barnen får röra på sig och vara aktiva, även om det 

är en promenad så är det en fysisk aktivitet, som bland annat hjälper barnet att koppla av sen 

när dom får röra på sig förebygger hälsoproblem senare i livet har forskning visat men en 

rörlig aktivitet skulle jag säga” (Förskollärare 4, 2020). 

Förskollärare 1 och 2 anser att den fysiska aktiviteten hjälper barnen att utveckla och jobba på 

sin motoriska utveckling samt koordination.  

Förskollärare 1- ”Tex idag var vi på utflykt, barnen fick ju prova på och klättra på ett ganska 

högt berg, gå ner upp, ta sig dit, träna sin motorik, koordination, kunna räkna stegen upp, det 

gjorde dom” (Förskollärare 1, 2020). 

Förskollärare 2- ”Vi leker mkt lekar, så fokus ligger liksom på att kunna gestalta och eh kunna 

vänta på sin tur och att kunna röra på sig, alltså motoriska utveckling” (Förskollärare 2, 

2020). 

Analys 

Utifrån samtliga förskollärarnas utsagor kunde jag se att flera förknippade en fysisk aktivitet 

med att vara ute i naturen och utföra olika aktiviteter såsom att klättra, hoppa över rep osv. 

Jag kunde även tolka utifrån deras utsagor att de ansåg att en fysisk aktivitet handlar om att 

använda hela sin kropp inte bara händerna. Det är ett sätt för dem att hålla igång barnen men 

även ett sätt att hjälpa dem att jobba på sin motorik och koordination.  Jag upplever även att 

alla ställer sig positivt till att det ska förekomma fysiska aktiviteter i förskolan och att de 

uppmuntrar barnen till att vara fysiskt aktiva. En av pedagogerna nämner även att den fysiska 

aktiviteten är ett sätt att hjälpa barnen att förebygga den hälsoproblem som kan uppstå när de 

blir äldre. En komponent som är med i begreppet KASAM är meningsfullhet som innebär att 

pedagogen ska skapa bland annat en stimulerande och lärorik situation för barnen (Jakobsson, 

2007, s.191-192) som jag även kan tolka att förskollärarna skapar för barnen utifrån deras 
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utsagor. Jag tolkar även att den fysiska aktiviteten även är till för att hjälpa barnen att kunna 

slappna av sedan på sin vilostund och kunna somna lättare. En av våra frågeställningar vi har 

är “Vilka syften har den fysiska aktiviteten i pedagogernas berättelser? “. Jag kan utifrån 

förskollärarnas berättelser tolka det som att den fysiska aktiviteten hjälper barnen i längden 

med deras utveckling och hälsa. Det är inte en aktivitet som bara är till för där och då utan att 

den även gynnar barnen i längden.  

Förskollärarens syn på planering av en fysisk aktivitet/icke planerad fysisk 

aktivitet 

Planering av den fysiska aktiviteten 

Att planera en aktivitet tyckte samtliga förskollärare var viktigt men att planera den fysiska 

aktiviteten hade de olika åsikter om. Vissa ansåg att det var viktigt att planera en fysisk 

aktivitet medan andra tyckte att det sker mer spontant.  

Att den fysiska aktiviteten ska planeras uttrycker förskollärare 1 och 4 är viktigt för att kunna 

få med dem mål de behöver uppfylla. Förskollärare 4 berättar också att de är svårt att ha en 

oplanerad aktivitet då de är 14 barn som ska delta. 

Förskollärare 1- ”Det är viktigt, då som sagt, då får jag med allt, allting som jag vill, syftet 

och hur det gick och allt det här”  (Förskollärare 1, 2020). 

Förskollärare 4- ”Alltså planerad så är det lättare och sätta igång barnen eeh, dock är det 

väldigt smart, nu har jag jobbat med äldre och yngre. Dem yngre är väldigt svåra mina det är 

ingen som pratar och det är lätt att koncentrationen försvinna och dom kan göra nåt helt 

annat så det handlar om att samla fokus igen så när man vet att man har planerat något man 

vill uppnå men sen är det inte alltid man uppnår det målet men det är vägen till målet som är 

det viktiga. Oplanerad ah lite svårare och hålla ihop 14 barn skulle jag säga man är inte lika 

tydlig, man är mer flexibel, mina barnskötare et till exempel inte vad jag ska göra om den är 

oplanerad så dom vet inte riktigt vad dom ska göra eller vart dom ska vara eller vad för 

arbetsuppgifter dom har. Är den planerad så vet dom vad dom ska göra för då har jag 

tilldelat uppgiften” (Förskollärare 4, 2020). 

Förskollärare 3 menar att barnen är så pass unga att dem fysiska aktiviteterna sker redan i 

vardagen och därav planerar de inte in dem fysiska aktiviteterna lika ofta som dem andra 

aktiviteterna i förskolan. Detta kan vara en faktor till att den fysiska aktiviteten inte planeras 

lika ofta. Så Här säger Förskollärare 3: 

Förskollärare 3-  ”Mina erfarenheter är väl att just den fysiska aktiviteten ofta är oplanerade , 

nej men jag har väl varit med om lite att man styr upp miniröris alltså dans och sånt, det är 

nog så jag kanske såg på fysisk aktivitet , förut att då vare att man kanske någon hinderbana 

och dansar och så men nu har jag nog liksom vidgad mitt perspektiv lite, framför allt barnen i 

den här åldern, allt utforskande dom gör är i princip en fysisk aktivitet , även om de kan 

stanna upp och sitta och titta på småsaker så är det ju bara korta stunder, så växlar dom och 

rör på sig där emellan och ehm ja, ” (Förskollärare 3, 2020). 
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Barns intresse 

Ett tema som är genomgående gällande att planera aktiviteter är barns intresse. för att få med 

barnen i dem aktiviteter de har planerat ansåg förskollärarna att barnets intresse är en viktig 

faktor. Och de menar att utan deras intresse är det svårt att aktiviteten genomförs.  

Förskollärare 1 berättar att hen ser vad barnen är intresserade utav och därefter planerar hen 

aktiviteter som är formade utifrån deras intressen. I detta fall berättade om hon en fysisk 

aktivitet där de klättrar. 

Förskollärare 1” jag utgått från barnens intresse, jag ser att dom är intresserad eller jag ser 

att dom hittar att, tex klättra” (Förskollärare 1, 2020). 

Här nedan berättar förskollärare 4 om att barnens intresse är en väldigt stor faktor för att 

aktiviteten ska kunna genomföras. Finns inte intresset där så kommer inte aktiviteten att 

kunna genomföras.  

Förskollärare 4- ”planerar du en aktivitet dem inte är intresserade av finns det inte på 

världskartan att dom kommer göra det du vill dom kommer göra allt annat, allt ifrån hänga i 

lampor till och vandra omkring, men är det utifrån barnens intresse så kommer det och hända 

någonting” (Förskollärare 4, 2020). 

Analys 

Utifrån förskollärarnas svar kunde vi se att de hade olika åsikter angående en planerad och en 

icke planerad aktivitet. Majoriteten av dem tyckte att en planerad aktivitet var ett sätt att nå de 

målen de har för barnen när de utför en aktivitet och genom att planera den vet dem hur de 

ska göra samt fånga barnens fokus under aktiviteterna. Begriplighet utifrån begreppet 

KASAM handlar om att pedagogen ska skapa konkreta exempel på hur en undervisning ska 

gå till för att underlätta för barnen. Jag tolkar pedagogernas utsagor som att de har 

begriplighet när de planerar den fysiska aktiviteten där det blir mer konkret för barnen men 

även för pedagogerna vilka mål samt syften som ska uppnås. Förskollärare 4 tar även upp att 

genom att ha en planerad aktivitet blir det lättare för hens arbetskollegor att veta vad dem ska 

göra om nu hen inte är på plats när aktivitet ska göras, då de har planerat och skrivit ner steg 

för steg hur aktivitet ska gå till. Förskollärare 3 ansåg att det inte behövs en planerad då 

barnen rör på sig under dagen och att det sker mer spontant. En faktor som tas upp av nästan 

alla förskollärarna var barnens intresse, de menar att det spelar ingen roll hur du planerar 

aktiviteter och i detta fallet var det en fysisk aktivitet så kommer barnen inte att vilja delta och 

utföra aktiviteten. Därför är barnens intresse en väldigt viktig faktor för att de ska kunna 

genomföra en aktivitet. 

 

Vilka förutsättningar förskollärare uttrycker kan behövas för att kunna 

planera en fysisk aktivitet 

Planeringstid 

För att förskollärarna ska kunna planera en fysisk aktivitet var det två teman som var 
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utmärkande när  vi analyserade materialet. Ett av dem var deras planeringstid där de kunde 

planera den aktiviteter som ska genomföras kommande vecka.  

Här nedan berättar förskollärare 1 och 4 om att deras planeringstid är en förutsättning för dem 

att kunna planera det som ska utföra under veckan. Samt vad de behöver för att kunna utföra 

aktiviteterna. 

Förskollärare 1-”Jag gör en didaktisk planering, planerar vad ska jag göra den här veckan 

och jag får ju den här tiden, den som jag har, förtroendetid, som jag lägger in vad jag ska 

behöva ta med mig, vad, hur det ska planeras tillsammans med arbetslaget, som är en 

barnskötare med mig”  (Förskollärare 1, 2020). 

Förskollärare 4- “Ja då har jag min planeringstid jag planerar måndag till fredag, sen har vi 

projekttid [...]” (Förskollärare 4, 2020). 

Miljö 

Det andra temat som framkom gällande förutsättningar att planera en fysisk aktivitet var 

miljön på förskolan. De berättar att de inte behövs en särskild miljö just för fysiska aktiviteter 

utan att förskollärarna får göra det bästa av miljön de har.  

Förskollärare 3 ställer sig väldigt positivt till att deras miljö är väldigt bra och att de har det de 

behöver för att kunna utföra sina aktiviteter. Hen tar även upp att deras barn är ettåringar så 

räcker det med den miljön dem har. Det kan vara en faktor till att hen är nöjd med deras miljö. 

Förskollärare 3-”Ehh… oj. Jag tycker vi har bra förutsättningar eftersom att vi har ingen 

särskild miljö som vi kan att här har vi fysisk aktiviteter men eftersom att det är ettåringar så 

räcker ju då våra utrymmen som finns, räcker gott och väl för dom att dom får ju i den här 

korridoren vi har till matsalen, får ju dom då uppmuntrar vi ju dem att springa och såna 

saker så att det ehh , när man är ett år så är det ju inte så lätt med alla kläder och skor på sig, 

så dom måste få möjlighet för det inne också så jag tänker med äldre barn kanske det krävs 

andra förutsättningar, man kanske måste ha en särskild plats där man ska kunna röra sig 

mkt, men ettåringar så räcker det ju med den ytan som finns och ute på gården finns ju jätte 

mkt förutsättningar, vi har både små berg och gå på olika underlag [..]”  (Förskollärare 3, 

2020). 

Här nedan berättar förskollärare 4 att hen inte alls är nöjd med deras miljö på förskolan och 

att den är mer som ett hinder för att kunna utföra dem aktiviteter de vill utföra.  

Förskollärare 4- ”Jag tycker inte miljön va bra, det stod saker höger och vänster men man får 

göra om, vi som förskollärare i vi är ansvariga […]” (Förskollärare 4, 2020). 

Analys 

De förutsättningar som fyra av förskollärarna ansåg att de hade för att planera en fysisk 

aktivitet var deras planeringstid de har själva eller tillsammans med sina arbetskollegor. De 

anser att då kan de sitta ner och få med sina mål de vill uppnå med aktiviteterna även hur det 

ska gå till. Två av förskollärarna tog upp miljön på förskolan som en förutsättning. 
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Förskollärare 3 berättade att de inte har någon särskild miljö som är avsatt bara för de fysiska 

aktiviteterna utan att de använder den miljön de har på förskolan på bästa sätt, hen ansåg 

också att de inte behöver har så stora ytor då barnen är ettåringar så räcker det med den miljön 

de redan har. En annan förskollärare som ansåg att miljön på förskolan inte var så bra var 

förskollärare 4, hen berättade att hen har fått göra om sen hen började jobba där då miljön inte 

alls var anpassad för att göra aktiviteter inomhus med barnen. Och på så vis har hen gjort om 

miljön med den utsträckningen hon har kunnat för att anpassa den utifrån barnens behov. 

Hanterbarhet som tas upp i begreppet KASAM  handlar om att kunna hantera olika situationer 

och de ”problem” som kan uppstå vid olika situationer genom att använda sig av de 

erfarenheter man har sen tidigare .Vi kan se att hen har fått använda sina erfarenheter som 

förskollärare för att skapa den miljön de behöver för att utföra aktiviteter på förskolan. “Vilka 

förutsättningar behövs för att pedagoger ska kunna planera en fysisk aktivitet?” är en av våra 

frågeställningar och utifrån förskollärarnas berättelser tolkar jag det som att de har 

förutsättningar till att kunna planera den fysiska aktiviteter, det som utmärkte sig i 

förskollärarnas berättelser var deras planeringstid samt att miljön inte spelar roll utan att 

förskolläraren ska använda den miljön de har på bästa sätt.  

Förskollärares tankar kring deras pedagogiska roll i en fysisk aktivitet 

Stöd under aktiviteten 

Pedagogens roll under en aktivitet har stor betydelse för barnen gällande hur det ska gå till 

men även att finnas där för barnen om de har frågor som kan dyka upp under själva 

aktivitetens gång. Jag kunde se när jag analyserade att förskollärarna ansåg att deras stöd 

under en aktivitet var något de tyckte var väldigt viktigt.  

 Förskollärare 2 berättar om hur viktigt det är som förskollärare att vara där som ett stöd för 

barnen när de ska lära sig en lek, men att det inte bara räcker med att finnas där under lekens 

start utan att det kan uppstå frågor gällande lekens regler under själva leken.  

Förskollärare 2- “Ja asså det är viktigt när dom ska lära sig en ny lek , då blir ju min roll 

jätteviktig sen är det ju så att när do väl har lärt sig leken så måste man ju ändå vara i 

närheten för det är ju inte  alltid säkert att alla följer spelets regler om man säger så, alltså 

lekens regler och då kan det bli ofta olika diskussioner mellan barnen att “ (Förskollärare 2, 

2020). 

Inspiratör  

Att finnas där som stöd för barnen var viktigt men även att finnas där som en inspiratör. 

Förskollärarna berättade att barnen ser upp till dem och om de inte visar intresse och 

inspirerar barnen till att delta i en aktivitet så kommer det sluta upp som en pannkaka. Hur 

förskollärarnas syn på en aktivitet är påverkar barnens syn också.  

Förskollärare 3 och 5 berättar om hur viktigt det är visa glädje för om du som pedagog har en 

dålig inställning där du tycker att det är tråkigt då smittar du av dig till barnen där de också 

kan tycka att det är tråkigt. Som pedagog bör du vara tydlig och våga överdriva med att 
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uttrycka sig med kroppen för barnen också sedan ska våga ta för sig och uttrycka sig med hela 

kroppen.  

Förskollärare 3- ”Ja men det va lite som jag pratade om att delta själv och vara liksom lite 

glädje, ja men att man har kul tillsammans att vara en del av det som vuxen, att det kan 

inspirera och locka många av barnen att testa att röra på sig och vara fysiska, ja men lite 

som när man går på ett Friskis pass att ledaren överdriver ju alltid rörelserna för då blir det 

ju att man, dom som är med tar i mer också, att man verkligen.. som vuxen ska man liksom, 

om det är någon dans så ska man inte bara stå så här utan då kan man gärna överdriva och 

vara en inspiratör på det sättet “ (Förskollärare 3, 2020). 

Förskollärare 5 -”Ja som inspiratör, jätteviktigt att du är, och där håller jag ju lite grann fast 

vid, tycker jag att det är tråkigt då förmedlar jag inte nån bra budskap så då kanske man ska 

prata innan hur man ska, hur vi ska tänka ” kanske du ska ta en här, du kanske tycker det här 

är roligt och jag kanske ska ta någonting annat” men jag tycker att det är jätteviktigt att man 

är med som , jag tycker inte man står vid sidan om det är inte min. Ja en del gör så men jag 

tycker att man ska vara med så mycket som möjligt och ha kul och göra bort sig och liksom 

och så” (Förskollärare 5, 2020). 

Analys  

Utifrån förskollärarnas berättelser kunde jag tolka att pedagogens deltagande och attityd 

gentemot fysiska aktiviteter påverkar vad barnen kommer tycka om aktiviteten. 

Förskollärarens deltagande är så mycket mer än att bara vara med, det är även ett stöd för dem 

barnen som inte riktigt har fått grepp om hur aktiviteten ska gå till men jag kunde även tolka 

det som att deras stöd var för dem barnen som kanske inte riktigt vågar ta för sig alltid. Det 

skapar som en trygghet för barnen när de vet att pedagogen finns där. Att finnas där som 

inspiratör som förskollärarna tog upp också väldigt viktigt för barnen för hur pedagogen 

ställer sig vi hur hen tycker om en aktivitet smittar av sig till barnen. Som förskollärare 4 

skrev att som pedagog ska du inspirera barnen och locka dem. Förskolläraren ska visa att det 

är roligt att röra på sig men även att man ska våga uttrycka sig med stora rörelse, våga göra 

bort sig som förskollärare 5 säger. Författaren Hanson använder begreppet KASAM som en 

vägledning, han menar att alla tre komponenterna det vill säga begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet bör användas av ledaren. Detta för att få deltagarna att må bra men även för att 

skapa en god miljö (2018, s.65). Jag kan utifrån förskollärarnas utsagor tolka det som att de 

har alla dessa tre komponenterna vi utförandet av fysiska aktiviteter. 

Jag tolkar det som att genom att du som pedagog vågar uttrycka dig och kanske göra lite fel 

ibland så kan barnen också våga ta för sig mer och kanske inte vara så rädda för att göra fel 

ibland, vilket kan leda till att barnen kan våga göra något de kanske inte har vågat göra förut 

då dem kan ha varit rädda för att göra fel. En av våra frågeställningar vi har är “Vilken roll 

spelar den fysiska aktiviteten?” utifrån förskollärarnas berättelser tolkar jag det som att den 

rollen fysiska aktiviteten har är att låta barnen våga röra på sig och ta för sig, att våga vara 

fysiskt aktiva och våga göra bort sig.  
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7.2 Delstudie 2 

 

I denna delstudie kommer jag, Arta Makolli, att analysera resultaten av fem barnskötare vi har 

intervjuat. . Dessa fem barnskötare kommer jag kalla för A,B,C,D, E då deras namn inte är 

relevanta för studien. Jag kommer att dela in resultaten i fyra olika huvudrubriker. Dessa 

huvudrubriker utgår från vår intervjuguide och efter att ha gjort en tematisk analys av vår 

empiri framkom fler teman som jag kommer presentera fram i min text. Dessa teman är 

relevanta och viktiga då de återkommer i många barnskötares berättelser. Jag börjar med att 

redovisa resultaten för att sedan göra en analys av dessa resultat utifrån vår teori och 

begreppet KASAM.   

  

Barnskötares tankar kring fysisk aktivitet i förskolan  

  

Lek som fysisk aktivitet 

Det som verkar vara ett genomgående tema för barnskötare med att relatera till fysisk aktivitet 

är beskrivningen av lek som fysisk aktivitet. Flera av barnskötarna klassar en fysisk aktivitet 

som en lek. Så här säger en barnskötare: 

  

Barnskötare A : ”om vi är ute på gården, osså håller vi på med någon lek eller någon, då är de 

fysisk aktivitet, om man har någon lek igång, ja” (2020). 

  

Hos denna barnskötare verkar leken ses som något självklart och det finns många olika lekar 

hen kan relatera till. En annan barnskötare(B) beskriver fysisk aktivitet som många olika 

aktiviteter, tex skogspromenad, grupp lek m.m. Hen talar om att barnen ofta hoppar rep och 

då ibland tillsammans med pedagogerna eller med varandra. Hen berättar att barnen efter ett 

tag om de vill får prova på själva och snurra repet och utföra leken och att det är en lek dom 

brukar göra ganska ofta (2020). Utifrån barnskötare B:s berättelse förstår jag att fysisk 

aktivitet kan innebära många olika saker men att hen relaterar till leken och talar om det som 

något barnen gör. 

 

Röra på sig 

Att röra på sig var ett annat tema som nästan alla barnskötare talade om som fysisk aktivitet. 

Barn rör på sig hela tiden och det i sig är en fysisk aktivitet enligt barnskötarna. En 

barnskötare säger såhär: 

  

Barnskötare(E):”…att man ska röra på sig både inne och ute på förskolan med barnen… om 

man rör på sig så mår både barnen och vuxna bättre och vi här på förskolan är ute ganska 

mycket, för det är jätteviktigt med frisk luft för barnen ska få…” (2020). 

  

 Här kan vi, utifrån barnskötare E:s berättelse, även se att barnskötaren är medveten om hur 

viktig den fysiska aktiviteten är för hälsan och att man kan må bättre av att röra på sig som 

hen beskriver. En annan barnskötare(D) beskriver aktiviteter som görs både inne och utomhus 
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på förskolan. Hen talar då om skogen där de ofta går i och miniröris som de utför inne och 

utomhus (2020). 

  

När barnskötarna skulle beskriva en planerad fysisk aktivitet det gör på förskolan hade de 

flesta svårt att konkret beskriva en sådan. Barnskötarna menade att barnen rör på sig och leker 

hela tiden och på så sätt är dem fysiskt aktiva mer eller mindre. En barnskötare (C) säger 

såhär: ”ja alltså det är ju, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva en fysisk aktivitet, jaa vi är 

ute, vi leker, vi rör oss, vi springer lite och jaa, man rör sig hela tiden, så mycket det går med 

en som är så liten, så ja det är väl mitt svar” (2020). En annan barnskötare (A) har svårt att 

beskriva en planerad fysisk aktivitet och relaterar istället till lekar de brukar göra på förskolan 

och nämner under hökens vingar kom som de brukar leka tillsammans med barnen (2020). 

Utifrån dessa berättelser förstår jag att beskrivning av en planerad fysisk aktivitet är svårt då 

barnskötarna menar att barnen mer eller mindre alltid är fysisk aktiva och att de leker hela 

tiden som tidigare nämnts. 

 

Analys 

I förskolans läroplan kan vi läsa att leken är grunden för utveckling, lärande och 

välbefinnande (2018,s.8). Leken har en central betydelse i barns livslånga lärande och kan 

utveckla många sidor hos barnen, tex individualitet, självuppfattning, förståelse av andra 

människors värde m.m. Leken är oersättlig och är viktig för barnens utveckling och lärande 

(Langlo Jagtoien m.fl., 2002,s 146-147). Dessa riktlinjer gör det lätt att förstå att barnskötare 

använder leken som en central del i verksamheten. För att uppnå målen i läroplanen är leken 

ett relevant medel att ta till. Utifrån KASAM-begreppet kan meningsfullhet skapas då man 

genom leken skapar en mening för barnen för deras upplevelser och erfarenheter. Leken kan 

även vara ett lättare sätt att beskriva något som barn gör, då leken verkar självklar för dessa 

barnskötare i deras dagliga arbete med barn.  

En frågeställning vi ville undersöka i detta arbete var vilka syften den fysiska aktiviteten har 

för barnskötarna. Utifrån en av barnskötarnas berättelse kan frågan besvaras med att ett syfte 

med fysisk aktivitet är  att barnens hälsa gynnas av att röra på sig och att den fysiska 

aktiviteten spelar en stor och viktig roll i deras arbete med barn. . 

Barnskötares syn på planering av en fysisk aktivitet/ icke planerad fysisk 

aktivitet 

Barns inflytande i planeringen  

För att kunna planera en fysisk aktivitet ansåg några av barnskötarna att en god förutsättning 

för det är att kunna planera tillsammans, både med barnen och arbetslaget. En god planering 

gör det lättare för barnen att veta vad det ska göra men underlättar även för pedagogerna, då 

de vet vad de ska göra och vad som ska läras ut m.m. Detta var något de flesta barnskötare tog 

upp och blev ett återkommande tema i deras berättelser. En barnskötare som var väldigt 

entusiastisk till att ha med barnen i planeringen säger såhär: 
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Barnskötare A:”...man måste ju planera, ja det är det, om man planerar leken, det måste man 

göra alltid och planera en aktivitet, det spelar ingen roll vad det är, man måste planera tycker 

jag, ja då är det alltid lättare att ja samla barnen och ja berätta vad ska vi göra och hur och allt, 

ja..” (2020). 

  

Barnskötare(A) fortsätter vidare: ”jag skulle vilja ha barnen med mig när vi planerar en 

aktivitet, det är mycket roligare att dom är med och vi planerar tillsammans tycker jag(…) att 

dom får vara med och liksom bestämma..” (2020). 

  

Barnskötaren är mån om att barnen ska få vara delaktiga i planeringen och ser det som något 

positivt att tillsammans planera. Hen menar även att det blir mycket roligare att tillsammans 

planera och på så sätt kan barn få vara med och bestämma och en aktivitet kan planeras 

utifrån ett barns perspektiv och inte bara utifrån en vuxen eller utifrån ”hur det bör” göras. 

  

En gemensam faktor som alla barnskötarna hade utifrån sina berättelser var att det alltid 

utgick från barnens intresse. Barnens intresse och att barnen ska vara inkluderade i de 

planerade aktiviteterna genomsyrade barnskötarnas förhållningssätt till aktiviteter. Detta 

sammankopplas med hur barnskötarna uttrycker att de planerar en aktivitet samt vad de anser 

är viktigt att ha med. Barnskötare E talar om att barnens intresse är viktigt att tänka på och att 

man alltid ska lyssna på vad barnen vill, vad de har för intresse och sedan kunna planera 

utifrån detta. Hen berättar att man ska vara en aktiv lyssnare, en så kallad aktiv pedagog som 

observerar barnen för att förstå vad de är intresserade av och kunna planera aktiviteter för 

barnen. 

  

Fysisk aktivitet sker spontant 

Ett tema som sticker ut i barnskötarnas berättelse för hur de tycker de planerar en fysisk 

aktivitet på förskolan var att de inte riktigt planerar en fysisk aktivitet, utan de uppstår väldigt 

spontant och därav kan de bli det svårt att planera en fysisk aktivitet. Samtliga barnskötare 

berättar att de använder sig av didaktiska planeringar dagligen i sina planerade aktiviteter, 

men just en fysisk aktivitet kunde de inte beskriva att det planerar. Många av barnskötarna 

kunde relatera till att den fysiska aktiviteten ofta sker spontant och inte planeras så mycket. 

En av barnskötarna säger såhär: 

  

Barnskötare B: ”Ja kanske inte så mycket med just fysisk aktivitet utan dom didaktiska 

planeringarna som görs dom handlar mest om våra projekt(…) dom fysiska aktiviteterna 

planerar vi liksom sådär för stunden mest, så har det varit i alla fall hittills” (2020). 

  

En faktor till att man kanske inte har några speciella förutsättningar för att planera en fysisk 

aktivitet kan vara att den fysiska aktiviteten sker mer spontant och att man då anpassar 

undervisningen till hur situationen ser ut. Barnskötare B berättar att de hade bestämt sig för att 

gå på en skogspromenad för att samla på saker i naturen som inte tillhörde naturen(skräp), och 

att det då samlade barnen för att prata om det dom hittat i naturen men även lät barnen sedan 

få klättra upp på ett berg där de fick gå runt, rulla och gå ner och upp m.m. Detta ansåg 
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barnskötaren vara en planerad aktivitet men med en oplanerad fysisk aktivitet där barnen fick 

leka av sig och vara fysiska ute i skogen (2020). 

  

En annan säger att en planerad fysisk aktivitet kan vara tex mini röris eller fruktsallad, och att 

man då har i förväg planerat detta undervisningstillfälle utefter vad barnen har visat intresse 

för och tycker är roligt, Även fri lek och rollekar beskriver barnskötaren är fysiska aktiviteter 

men som då kanske är mer spontana och ”för stunden” aktivitet (2020). Barnskötare E talar 

dock om vikten av att kunna planera en fysisk aktivitet trots att den oftast sker spontant, och 

att man då är uppmärksam på lekar som får barnen att röra på sig. Hen är medveten om att en 

fysisk aktivitet kan vara viktig att planera men att den oftast sker spontant (2020). 

  

Material som tillgång vid en fysisk aktivitet 

När det kommer till om barnskötarna använder sig av något specifikt material eller inte vid att 

planera en fysisk aktivitet var det mycket fokus på material som redan fanns tillgängligt, 

material som går att använda sig av i många olika aktiviteter. Dem flesta barnskötarna 

relaterade till material som redan fanns på plats, tex en stor sten man kunde klättra på eller 

bildstöd som man använde sig av vid vissa lekar. Utifrån deras berättelser uppfattar jag att 

materialet i sig är något som känns självklart att det ska finnas där, något som är lättillgängligt 

och helt gratis som en av barnskötarna sa. Hen säger såhär: 

  

Barnskötare C:”…ja det är kartonger och sånt som finns redan som man återvinner, det är 

inga nya saker eller något som man måste köpa för att man ska ha någon aktivitet(…)  vi har 

ju ett litet berg på gården och där tycker dom ju om att gå och klättra och såhär, så det blir ju 

också sånt som dom ja, ja det bara finns där, helt gratis” (2020). 

  

Barnskötarna talade om att de använder sig av material som de antingen kan ladda ner från 

internet eller material som finns tillgängligt ute i förrådet. Barnskötare B nämnde 

uppdragskort, färgkort men även bildstöd. Hen talade då om bildstöd som något man alltid har 

med sig för att kunna inkludera alla barnen, även de som kan ha svårt för språket eller har 

särskilda rättigheter, så att de barnen också kan vara med i leken om de vill (2020). 

 

Analys 

Det verkar vara svårt för barnskötarna att relatera till hur de planerar en fysisk aktivitet i 

förskolan och den verkar ske mer spontant än planerad. Dock är barnskötarna måna om att 

låta barnen få vara en del av planeringen, när den sker, och att barnen på så sätt får ett stort 

inflytande i sin dagliga vistelse i förskolan. Utifrån deras berättelser tycks det vara en 

självklarhet att barn rör på sig hela tiden i förskolan och är fysisk aktiva, men en planerad 

undervisning med fysisk aktivitet som fokus verkar inte kunna beskrivas av barnskötarna. 

  

En anledning kan vara att man som sagt ser den fysiska aktiviteten som en självklarhet i 

barnens vistelse i förskolan och att allt barn gör är en fysisk aktivitet. (Timmons, Naylor & 

Pfeiffer,2007, s.122-123). Utifrån begreppet KASAM kan barnskötarna se en begriplighet i 

att barn alltid är fysiskt aktiva och på så sätt inte ”tänker” så mycket på att planera en fysisk 

aktivitet i förskolan. Detta kan vara en anledning till att barnskötarna har svårt att identifiera 
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sig med att planera en fysisk aktivitet, då det inte riktigt finns i förskolan idag utan det finns 

ett tänk att barn leker sig fysiskt aktiva, vilket inte betyder något negativt utan mycket väl kan 

stämma. 

  

Att man utgår från barnens intresse och försöker se till så att alla barnen kan vara med på 

något sätt var något som utmärkte sig i barnskötarnas berättelser. Utifrån KASAM begreppet 

och det sätt som Thedin Jakobsson försökt relatera KASAM till undervisning i idrott och 

hälsa, förstår jag att dessa barnskötare skapar en känsla av sammanhang då det vill få barnen 

att vilja delta och att det genom att inkludera barnen skapar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i en aktivitet (Thedin Jakobsson 2007, s.192). Genom att låta barnen vara med 

och planera skapar det en begriplighet i det de ska göra samt att det går att hantera då de är 

medvetna om vad som ska göras och det får en mening i det hela för dem.   

  

Vilka förutsättningar barnskötare uttrycker kan behövas för att kunna 

planera en fysisk aktivitet 

  

Att alla barn kan delta 

Vid en planerad fysisk aktivitet beskriver barnskötarna att det är viktigt att man hittar på så 

många möjliga olika aktiviteter som gör att barnen kan röra på sig. Ett tema som framstod i 

barnskötarnas berättelser var att man planerar aktiviteter så att så många barn som möjligt kan 

och vill vara med.  

  

 Barnskötare C säger såhär: ” … att alla barn ska kunna delta på sitt sätt, det är ju, det tycker 

jag är viktigt, att alla liksom har förutsättningar att få vara med på den aktiviteten…” (2020). 

  

En annan säger (Barnskötare E): ” jag tänker att vi måste planera så att alla barn, speciellt 

dom som inte är fysiskt aktiva, dom ska också vara med(…) jag tycker att det är jätteviktigt 

som pedagog att man ska göra alla delaktiga i fysiska aktiviteten och det ska vara roligt och 

spännande för alla, även dom som inte vill eller dom lite lata eller vad säger man, dom som 

inte ville gå, det jag tycker man ska planera” (2020). 

  

Barnskötarna verkar vara måna och väldigt medvetna om att planera aktiviteter som 

inkluderar alla barn så att alla får en möjlighet till att delta om de vill. Att man planerar på ett 

sätt som gör att alla barn har lika mycket förutsättningar att kunna vara med på en aktivitet 

var en viktig faktor i barnskötarnas berättelser. 

  

Viktigt med fysisk aktivitet för barn 

Detta tema var återkommande i barnskötarnas berättelser till vilka förutsättningar som behövs 

för att planera en fysisk aktivitet. Alla barnskötare var medvetna om att den fysiska 

aktiviteten var viktig för barn och kunde relaterar till vikten av att kunna planera en fysisk 

aktivitet, Utifrån deras berättelser så är det medvetna om att fysisk aktivitet är bra för barn, för 

deras utveckling och lärande men även att de får positiva effekter på barnens hälsa. Så här 

berättar några barnskötare hur viktigt de anser att fysisk aktivitet är för barn:  
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Barnskötare A: ”det är väldigt viktigt tycker jag, det är viktigt för barnen att dom ska röra på 

sig och a det är väldigt viktigt, hälsomässigt och allt liksom, det är väldigt viktigt att barn ska 

springa och röra på sig och aa, det är inte bra att sitta still hela tiden” (2020). 

  

Barnskötare B: ”det är viktigt, det är viktigt att barn får röra på sig, att träna sin grovmotorik, 

sin balans, koordinationsförmåga, koncentration, det är viktigt och att dom får vara ute också, 

friska luften…” (2020). 

  

Barnskötare C: ”jo det det är ju viktigt, det är jätteviktigt och i den åldern dom här barnen är, 

dom börjar ju liksom upptäcka sin, dom flesta kan ju gå men liksom att klättra och röra på sig 

och så här, det är ju jätteviktigt för dom att dom får göra såna saker, liksom att det är under 

kontroll, att man är där och finns med dom och så…” (2020). 

Analys 

Ur begreppet KASAM skapas en meningsfullhet då barnskötarna uttrycker att det är 

medvetna om hur viktigt det är att planera en fysisk aktivitet och att genom att planera skapas 

en mening för både pedagoger och barn. En planerad fysisk aktivitet kan skapa 

meningsfullhet i att den är viktig för barns lärande och utveckling men också att pedagoger 

kan utvecklas och läras tillsammans med barnen. Att man planerar så att alla barn kan delta 

och vilja vara med är något som är återkommande i barnskötarnas berättelser. Att varje 

individ kan känna att den på något sätt vågar och vill vara med kan utifrån KASAM belysa 

hur viktigt det är för en individ att känna ett sammanhang i det man gör. Utifrån vår 

frågeställning ” Vilka förutsättningar behövs för att pedagoger ska kunna planera en fysisk 

aktivitet?” kan frågan besvaras med att barnskötare uttrycker att det är viktigt att man planerar 

så att alla barn kan delta och att barnskötare talar tydligt om att den fysiska aktiviteten är 

viktig för barn. 

 

Barnskötares tankar kring deras pedagogiska roll i en fysisk aktivitet 

  

Att visa intresse som pedagog 

När våra respondenter fick frågan på vilket sätt de anser att pedagogens roll har betydelse för 

barnen i en planerad fysisk aktivitet svarade vissa att den var viktig och vissa svarade med att 

förklara hur det ansåg man skulle förhålla sig som pedagog. Ett tema som utmärkte sig var 

vikten av att som pedagog visa intresse genom att vara med i aktiviteten och på så sätt kunna 

få med sig fler barn att vilja vara med. En barnskötare beskriver det genom att säga så här: 

Barnskötare E: ”jag tycker det faktiskt är jätteviktigt att som pedagog, man har intresse och 

jag har också märkt att när man tex gör miniröris med barnen, om jag är aktiv och gör samma 

rörelse som dom gör, barnen blir ändå aktiv och dom vill göra kanske samma dag efter 

lunchen(…) och jag som pedagog, aktiv visar intresse då barnen blir mer och mer intresse av 

den där, dom vill verkligen vara delaktiga i den, jag har märkt att det är jätteviktigt att vi 

också ska visa intresse och vara aktiva och sen, det tycker jag” (2020). 
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Utifrån hens berättelse förstår jag det som att hen är medveten om sin roll och hur hens 

förhållningssätt till en aktivitet kan påverkar barnen positivt eller negativt. Hen talar även om 

att barnen ibland vill göra om aktiviteten och att hens delaktighet i aktiviteten får en stark 

betydelse för barnen och gör att de vill vara med. 

  

Pedagog som stöd i aktiviteten 

 Ett annat tema som utmärkte sig var att man genom sitt deltagande är där som stöd i 

aktiviteten men även av säkerhetsskäl. En barnskötare(A) talar om att hen tycker det är viktigt 

att vara där med barnen för att kunna stödja dom ifall det blir någon konflikt eller något 

liknande (2020). En annan barnskötare(B) talar om att man måste vara med i leken för att 

ibland kunna ge tips om man exempelvis märker att en lek spårar ut och att man då är där som 

stöd för att leda in dem på ett annat spår och för att kunna undvika större bråk (2020). 

  

De flesta barnskötare talade om sin roll som viktig för att vara där som stöd för barnen och 

kunna hjälpa barnen att lösa eventuella konflikter men en barnskötare talade om vikten att 

vara där av säkerhetsskäl. Barnskötare C säger såhär:” jo men det är ju så att man behöver 

liksom vara med och se till så att dom inte ramlar och att dom, att alla får vara med i 

aktiviteten och det, det tycker jag är det viktigaste, att det inte händer något som inte ska 

hända, det tycker jag är det viktigaste” (2020). 

 

Analys 

I helhet förstår jag det som att alla barnskötare uttrycker att en pedagogs roll har stor 

betydelse för barnen i en fysisk aktivitet. Barnskötarna uttrycker att deras roll är viktig för hur 

barnens delaktighet och vilja att vara med utspelar sig. Jag uppfattar, utifrån barnskötares 

berättelser, att de har en medvetenhet i att deras förhållningssätt och deras pedagogiska roll 

till något/någon aktivitet spelar en viktig roll i hur barnen själva kommer förhålla sig till en 

aktivitet eller en situation. Utifrån begreppet KASAM och dess tre komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, har barnskötarna skapat en känsla av sammanhang för både 

barnen och dem själva. Barnskötarna skapar en begriplighet för barnen och vuxna då leken 

kan begripas genom att man själv är med och skapar ett sammanhang. Det som sker blir även 

hanterbart och skapar en meningsfullhet då barnskötarna är med i leken och kan visa att det är 

roligt.  

 

Vår frågeställning “Vilken roll spelar den fysiska aktiviteten enligt pedagogernas utsagor?” 

kan besvaras att utifrån barnskötarnas berättelser kan barnens delaktighet och vilja att vara 

med påverkas positivt om en pedagog är delaktig själv, och det kan ge barnen mer lust och 

glädje att utföra en aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan på så sätt spela en viktig roll i att den 

kan skapa ett sammanhang för barnen då den vuxnas delaktighet kan ha stor betydelse för 

barnens vilja och lust att vara med. 
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8. Diskussion  

Syftet med vår studie är att undersöka den fysiska aktivitetens roll utifrån förskollärares och 

barnskötares  perspektiv. Vi har utifrån insamlat material besvarat frågorna: Vilka syften har 

den fysiska aktiviteten i pedagogernas berättelser? “,“Vilken roll spelar den fysiska 

aktiviteten?” samt “Vilka förutsättningar behövs för att pedagoger ska kunna planera en 

fysisk aktivitet?” genom våra intervjuer och genom att analysera materialet. Vår studie 

innehåller två delstudier där Firmesk Rasuli har intervjuat förskollärare i delstudie 1 och Arta 

Makolli har intervjuat barnskötare i delstudie 2. Vi kommer att diskutera resultatet med hjälp 

av vår tidigare forskning, teori samt vårt syfte.   

 

Utifrån vår analys kan vi se att likheter och skillnader finns hos förskollärare och barnskötares 

berättelser kring den fysiska aktivitetens roll i förskolan. En likhet mellan förskollärare och 

barnskötare var att de beskrev en fysisk aktivitet som något när man rör på sig. Att man antog 

att barn rör på sig tillräckligt mycket när de är på förskolan och att förskollärare och 

barnskötare beskrev det som en fysisk aktivitet var återkommande i pedagogernas berättelser. 

Det som skiljde barnskötares berättelser från förskollärare var att barnskötare talade om lek 

som fysisk aktivitet och förskollärare talade om fysisk aktivitet som när barn utvecklar sin 

koordination, motorik m.m. Förskollärare talade om att en fysisk aktivitet ska vara utmanande 

och rolig för barnen och att barnen ska kunna använda hela sin kropp. Utifrån förskollärares 

berättelse kunde den fysiska aktiviteten spela roll för barnens utveckling och 

färdigheter. Färdigheter som exempelvis turtagning m.m. kunde utvecklas och med en fysisk 

aktivitet skapades även en medvetenhet för barnen om hur deras egna kropp kan användas.Att 

förskollärare kunde beskriva en fysisk aktivitet som något som kan utveckla barnets 

färdigheter m.m. kan bero på att förskollärare har det övergripande ansvaret i förskolan och 

ansvarar för att undervisning sker och därför kan relatera till de olika läroplanens mål man ska 

uppnå och därför talar mer om utveckling och lärande än barnskötare. Förskollärare talade 

även om den fysiska aktiviteten som något som kunde bygga vidare på aktiviteter senare på 

dagen, som exempelvis vilostund, där förskollärare berättar att de har sett att barnen sover 

bättre vid vilostunden om de har fått vara fysiskt aktiva innan. Utifrån detta kan vår 

frågeställning “Vilka syften har den fysiska aktiviteten i pedagogernas berättelser?” besvaras 

då vi ser att utifrån förskollärares synvinkel ses den fysiska aktiviteten som något som kan 

gynna barnen vid senare aktiviteter samt en personlig utveckling hos barnen. Utifrån 

barnskötares berättelser verkar den fysiska aktiviteten ha rollen att barnen leker och har roligt 

och är fysisk aktiva då och att man som barnskötare är med och leker med barnen. 

 

En gemensam faktor för pedagogerna var att de förknippade fysisk aktivitet med naturen och 

att vara ute. Att vara ute i skogen där barnen får klättra, hoppa, springa runt var något både 

förskollärare och barnskötare talade om och de båda yrkeskategorierna talade om utemiljöns 

betydelse för en fysisk aktivitet. Då förskolorna vi intervjuade hade lika mycket tillgång till 

skogen och olika idrottsplaner m.m. såg vi att det de hade gemensamt var att båda utnyttjade 

dessa tillgångar lika mycket. Förskollärare och barnskötare kunde även relatera till att den 
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fysiska aktiviteten hade en viktig roll för barnens hälsa och menade att barnen mår bra av att 

röra på sig och att fysisk aktivitet har positiva effekter för barnens hälsa och välbefinnande. 

Dock var det endast en barnskötare som konkret talade om dem positiva hälsoeffekterna av att 

vara fysiskt aktiv och talade då om att det är bra för barns hälsa att röra på sig och vara ute. 

Alla respondenterna var medvetna om att en god hälsa var viktig och att en fysisk aktivitet 

kan bidra till det men utifrån deras berättelser så kunde vi endast se att en barnskötare talade 

direkt om det, de andra talade kring det och man kunde förstå att hälsan inkluderades i deras 

syn på fysisk aktivitet. Utifrån begreppet KASAM skapas en meningsfullhet för pedagogerna 

då de relaterar den fysiska aktiviteten till något som ger en positiv effekt av något. De ser en 

mening med att barn ska vara fysiskt aktiva och den meningen kan de själva relatera till 

utifrån att det förstår och begriper den fysiska aktivitetens roll som något positivt. 

 

I vår tidigare forskning tar forskare Cheung upp vikten av att hur du som pedagog förhåller 

dig till den fysiska aktiviteten kan ha en stor betydelse för vilken betydelse den har för barnen 

och deras delaktighet. Vad du gör och säger som pedagog kan vara en viktig grund till hur 

barnens beteende eller tankar utvecklas, barnen ser pedagoger som sina förebilder och 

Cheung menar att pedagogens inställning till något spelar en stor och viktig roll för barnen 

(Cheung, 2019,s.102). Att man var medveten om att sin inställning till något var viktigt och 

spelade roll för hur barnet skulle agera eller bete sig var något som dem flesta barnskötare tog 

upp. Det menade att det var viktigt att du som pedagog var delaktig i det barnen gör och att 

vara en god lyssnare och vara med i barnens lek var något dem flesta barnskötare talade om. 

Fler av barnskötarna berättar att de oftast är med i barnens lekar och är fysisk aktiva 

tillsammans med barnen och att det kan skapa en gemensamhet mellan barnen och 

pedagogerna. Detta kan förstås att barnskötarna har en känsla av sammanhang i deras 

delaktighet och att det är aktiva tillsammans med barnen gör att de ser situationen som 

begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket är dem tre komponenterna för att skapa 

förutsättningar av känsla av sammanhang. Även förskollärare kunde relatera till detta men 

utifrån våra resultat kan vi se att barnskötare talade mer om det och var måna om att vara 

delaktiga tillsammans med barnen och vara där som ett stöd i en aktivitet. En anledning att 

förskollärare inte kunde tala för det lika mycket som barnskötare kan vara att en förskollärare 

har det pedagogiska ansvaret i förskolan och andra arbetsuppgifter kan ta över och göra att 

förskollärare inte har möjligheten att vara med och leka tillsammans med barnen lika mycket 

som de kanske hade önskat.  

 

Både förskollärare och barnskötare talade om vikten av att kunna planera en fysisk aktivitet i 

förskolan och att de ansåg att det var viktigt att göra det, men båda kunde berätta att det inte 

ofta planerar det utan de sker mest spontant i verksamheten. Att planera en fysisk aktivitet 

nämner förskollärare som en möjlighet för barnen att prova på något nytt. Genom att planera 

en fysisk aktivitet kan barnen uppleva något annorlunda än att man “bara” leker sig fysisk 

aktiv. Gemensamt hade förskollärare och barnskötare att de tyckte att genom att planera en 

fysisk aktivitet kunde dem nå målen de har för barnen. Genom planering vet man som 

pedagog vad för mål man har med aktiviteten och vilken väg man vill gå för att kunna uppnå 

dessa mål men även att man genom en planering kan fånga barnens intresse och fokus under 

de planerade aktiviteten. Detta tyckte både förskollärare och barnskötare var viktigt att kunna 
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göra men de kunde även berätta att den fysiska aktiviteten sker mer spontant än planerad. 

Detta kan besvara vår frågeställning” Vilken roll spelar den fysiska aktiviteten i förskolan?” 

genom att båda yrkeskategorierna tycker att det är viktigt med planering av fysisk aktivitet 

och fysisk aktivitet i förskolan för att kunna uppnå målen man har i verksamheten men tyvärr 

planeras inte den lika mycket som pedagogerna verkar tycka att den ska utan sker mer 

spontant. Begreppet KASAM kan förstås utifrån att det finns en mening med en planering av 

fysisk aktivitet, nämligen att viktiga läroplanens mål nås och det gör den fysiska aktiviteten 

begriplig och hanterbar, men i och med att den inte planeras tillräckligt kan KASAM 

påverkas negativt då man inte riktigt får de sammanhang man vill ha och behöver. Återigen 

kan en anledning till att dem flesta förskollärare och barnskötare talar om att man  inte lägger 

lika stor fokus på att planera en fysisk aktivitet är för att man ser det som en självklart att barn 

är fysiskt aktiva i förskolan och alltid rör på sig. Detta kan vi återigen återkoppla till tidigare 

forskning där Timmons m.fl. nämner i sin artikel att man antar att barn rör på sig tillräckligt 

mycket i sin vardag och att det på så sätt inte läggs lika mycket fokus på att planera en fysisk 

aktivitet (Timmons, Naylor & Pfeiffer,2007, s.122-123). 

 

Trots att förskollärare och barnskötare kunde konstatera att just den fysiska aktiviteten inte 

planerades lika mycket som man tyckte att den borde så hade pedagogerna gemensamt att det 

såg sin planeringstid som dyrbar. Både förskollärare och barnskötare talade om att deras 

planeringstid var en förutsättning för dem för att kunna planera aktiviteter. Både förskollärare 

och barnskötare berättar att en planering av en aktivitet underlättar för alla i verksamheten då 

man tillsammans sitter ner och planerar och kommer överens om vad man vill uppnå och hur 

de ska gå tillväga. Det som utmärkte sig i barnskötarnas berättelse kring förutsättningar för 

planering av fysisk aktivitet var att de inkluderade barnen mer i sin planering. En barnskötare 

talade om hur hen tillsammans med barnen planerar olika aktiviteter för dagen eller veckan. 

Barnskötare var måna om att låta barnens intresse och inflytande spela en roll i deras 

planering av aktiviteter. Barnskötare menade att det gör aktiviteten mer attraktiv och barnen 

är mer entusiastiska att vara med i aktiviteten. Frågeställningen “Vilka förutsättningar behövs 

för att pedagoger ska kunna planera en fysisk aktivitet?” kan besvarar genom att samtliga 

respondenter talade om planeringstid som en viktig förutsättning men att barnskötare även 

inkluderade barnen som en förutsättning i planering av en fysisk aktivitet. Förskollärare 

berättade dock om miljö som förutsättning till att kunna planera en fysisk aktivitet och 

menade att det inte behövs någon särskild miljö för att en fysisk aktivitet ska kunna 

genomföras, utan man kan använda sig av dem utrymmen man har tillgängliga på förskolan. 

En förskollärare, som arbetar med dem yngre barnen (1-2 år), berättar att en korridor från 

avdelningen till matsalen används av barnen för att springa i. Detta menar förskolläraren gör 

att ingen speciell miljö behövs egentligen för att kunna skapa en fysisk aktivitet utan en 

korridor där barnen kan springa av sig kan fungera lika bra som hinderbana utomhus. En 

annan förskollärare talar om att en av hens pedagogiska uppgifter är att skapa miljöer som gör 

att barnen kan vara både fysiska aktiva inomhus som utomhus. Pedagogerna i fråga verkade 

mycket medvetna om sitt ansvar som förskollärare för att skapa eller anpassa miljöer som får 

barnen att utvecklas och låter barnen få vara fysiskt aktiva, inomhus som utomhus. I tidigare 

forskning talar man om att barn tillbringar mycket av sin vakna tid i förskolan och därför är 

den fysiska miljön viktig för barnen för att kunna utföra olika aktiviteter som det behöver för 
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att utveckling och lärande ska ske  (Stokke, Weydalh & Caloguri, 2014,s.2-3).  Detta kan vi 

se att förskollärarna var medvetna om och arbetade för att skapa spännande miljöer för barnen 

att kunna vara fysisk aktiva på. 

 

 

9. Konklusion  

I denna studie har vi undersökt förskollärare och barnskötares perspektiv gällande den fysiska 

aktiviteten i förskolan. Studiens resultat visar att båda yrkeskategorierna ställer sig positivt till 

att den fysiska aktiviteten bör förekomma i förskolan. Respondenterna ansåg även att den 

fysiska aktiviteten är någonting som gynnar barnen i längden och därav bör den finnas med 

redan i tidig ålder. De talades även om att planering kan vara bra då de upplever att de kan få 

med mål och syfte i sina undervisningar. Pedagogerna berättade även att barnens delaktighet 

och inflytande var viktigt för dem i sina planeringar, vilket gör vår studies resultat unikt då 

pedagogerna är måna om barnen och deras delaktighet. Resultaten som kom fram utifrån vår 

studie var att både förskollärare och barnskötare ansåg att den fysiska aktiviteten inte 

behövdes planeras utan att den kan sker mer spontant och att man ser barn som fysisk aktiva i 

förskolan som en självklarhet. Båda yrkeskategorierna anser att de har dem förutsättningar de 

behöver för att kunna genomföra den fysiska aktiviteten. Endast förskollärarna tog upp miljö 

som en förutsättning och där menar dem att det handlar om att kunna ta den miljön de redan 

har och kunna göra det bästa av det. 

 

Vi anser att vår tidigare forskning är relevant för vår forskning i den mån vi lyckades hitta 

artiklar som berör det ämnet vi valde att studera om. En av anledningarna till varför det inte 

finns så mycket studie om fysiska aktiviteter i förskolan kan vara det som Timmons, Naylor 

& Pfeiffer tar upp, att man redan antar att barnen är tillräckligt fysiskt aktiva i förskolan.  

 

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer då vi var ute efter pedagogernas egna åsikter gällande 

ämnet. Därav anser vi att KASAM är en teori som blir relevant i vår studie då det handlar om 

hur du som pedagog ska kunna använda dig av din egna erfarenhet och kunskap för att kunna 

planera en undervisning som passar just för dem barnen du har. 

 

För framtida forskning kan man jämföra andra yrkeskategorier, exempelvis förskolechefer 

men också jämföra och se om det finns likheter och skillnader i skolan. Man hade även 

kunnat intervjua fler respondenter och kunnat göra observationer på förskolan för att se hur 

det faktiskt är. Fysisk aktivitet är ett mångfacetterat begrepp och för framtida forskning kan 

man undersöka hur miljön spelar roll, eller hur fysisk aktiva barn faktiskt är i förskolan. 

Något som kan vara av intresse är att man forskar vidare i hur dem socioekonomiska 

förutsättningarna kan ha samband med hur fysiskt aktiva barn är. Avslutningsvis anser vi, 

Arta Makolli & Firmesk Rasuli, att vår studie har kunnat besvara vårt syfte och  dem 

frågeställningar vi har och vi tackar våra respondenter för deras delaktighet i att göra denna 

studie möjlig. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Hur många år har du jobbat som förskollärare/barnskötare? 

Jobbar du på en kommunal eller en fristående förskola? 

Verksamheten  

4.Hur många barnskötare/ förskollärare är det i ditt arbetslag? 

5. Hur många barn har ni på er avdelning? 

En fysisk aktivitet 

6.Vad är en fysisk aktivitet för dig? 

7.Skulle du kunna beskriva en fysisk aktivitet som ni utför på förskolan? 

8.Vilka  förutsättningar har du/ni för att kunna planera en fysisk aktivitet? 

9.Vad har ni för erfarenheter kring planerad och en icke planerad fysisk aktivitet? 

Förhållningssätt 

10.Vad anser du är viktigt att tänka på när ni planerar en fysisk aktivitet? 

11.Hur viktigt anser du att en planerad fysisk aktivitet är?  

 Om viktig, hur ofta anser du att du iså fall planerar det? 

 Om inte, varför? 

12.På vilket sätt anser du att pedagogens roll har betydelse för barnen i en planerad fysisk 

aktivitet? 

Faktorer vid planering 

13.Använder ni er av något material när ni genomför en planerad fysisk aktivitet? 

Om ja, vad för material? 
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Om nej, varför? 

14.Vilka faktorer spelar roll för att du ska kunna planera en fysisk aktivitet? 

15.Vid en planerad fysisk aktivitet, tar ni hänsyn till barnens intresse och på vilket sätt iså 

fall? 

 Om inte, varför? 
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11.2 Bilaga 2 

Studien, som kommer att handla om hur pedagoger planerar fysiska aktiviteter i förskolan och 

deras förhållningssätt till det, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. 

Studien utförs av Arta Makolli och Firmesk Rasuli som går sista terminen på̊ 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas och att samtalet spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått 

vad studien innebär och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på̊ ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag är medveten om att detta är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta intervjun och 

mitt deltagande.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. 

Deltagarensnamn: 

................................................................................................................................................... 

Adress: 

....................................................................................................................................................... 

Telefon: 

....................................................................................................................................................... 

Studiens handledare: Mathilda Tassinari Rogalin, Doktorand vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier. 

Student: Arta Makolli 

Student: Firmesk Rasuli  

............................................. 

Ort och datum      

…………………….    …………………… 

Underskrift deltagare    Underskrift student 

Blanketten skrivs under i samband med intervju  
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